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SUMMARY

Economic studies Aboul the Causes of Poverty in Rural Mojong Sidrapr

Amiruddin Tawe, Muctar Yutrusz

Amiruddin Tawe, Economic Studies About the Causes of Po.rerty in Rural
Mojong Sidrap. Based on the results ofdata analysis and discussion that has been
desqibetl on the cquses of povefiy in lurul Mojong Sidrsp as discussed in the
previous chapler. It can be deduced the firctors thdt ittfl ence the following
number offamily membets that wotk slill needs to be giten tt1ining and adequate
knowledge so that it con cope with the number offamilies coveted, ih addition to
the selyices of the relevant parties (the Goyernment) will be needed, especially
the fulfrllmeht of health, education and employment opportunities for residents in
the lillage.
Of the various indicators of poverty adiharapkan goyemment help to rcduce the
number of poor people that there can be insurmountable little by little. Some
technical measares by go'remmenL especially on keepw price stabilily of basic
commodities, Encoulaging growth pro-poor, Improve and expand the scope of
community-based develoryent programs. The lxogrum aims to improw the
synerg/ and optimization of community dereloprnekl in rurql dnd urban areas and
to strengthen the provision of support for the development of business
oppo/tuhities for the poor in Deseq Mojong Kebupaten Sidrap.

Ke,.words: 'Study Ekonoomi. Education. Oppomrniry Works.
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RINGKASAN

Kajiar Ekonomi Tentang Faktor Peoyebab Kemiskiratr di Desa Mojotrg
Kabupalen Sidrapr

Amiruddin Tawe, Muctar yunus4

Amiruddin Tawe, Kajian Ekonomi Tantang Faktor penyabab Kemiskinan di
Desa Mojong Kabupaten Sidrap. Bedasarkan hasil analisis data dan pembahasan

ryng telah diuraikan meflgenai fallor penyebab kemiskinan di desa Mojong
Kabupaten Sidrap sepeti yary telah dibahas dalam bab sebelumnya. Dapat ditadk
kesimpulan faltor-fallor yang memp€ngaruhinya sebagai berikuiJumlah anggota
keluarga yeng bekerja masih perlu di beri latihan dan pengetahuan y*g -"i;dri
sehingga dapal menanggulangi jumlah keluarga yang ditanggung,-disamping itu
pelayanan dari pihak yang terkait (Pemerintah) sangat dibutr.rhkan tirutama
pemenuhan sarana kesehatan pendidikan dan kesempatan bekeda bagi warga di
desa tersebut.
Dari berbagai indikator penyebab kemiskiran adihampkan bantuall pemeriDtah
untuk mengurangi juoiah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit
demi sedikit. Beberapa langkah leknis yang digalakkan pemerintah terutama pada
penjagaan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, Mendorong pertumbuhan yang
berpihak pada rakyat miskirl Menyempumakan dan memperluas oalrrpan
prcgram pembangunan be6asis masyarakat. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan
perdesaan dan perkotaan serta memperl:uat penyediaan dukungan pengembangan

\jsempatan berusaha bagi penduduk rniskin yang ada di Desea Mojong
Kebupaten Sidmp.

. Kata Kunci: 'Kajian Ekonoomi, Pendidikan, Kesempatan Bekerja.
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BAB I

PENDAITL''LUAN

,{. Latar BelakrDg

Salah satu tujuan dari pembangrman Nasional adalah peningkatan kinerja

perekonomian agar mampu menciptakatr lapangan kerja dan mcnata kehidupan

yang layak bagi seluruh mkyat, yang pada akhimya akan menciptakan

kesejahteman penduduk ladonesia. Salah satu sasaran pembangunan Nasional

adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan bisa terjadi dimana saja dan

dimensi kemiskinan itu sangadah luas, bisa terjadi diberbagai tingkat usia

malrapwL maupun diberbagai tingkat pendapatan masyarakal. Secara kualitatif,

seseorang dikatakan miskin apabila orang tersebut tidak punya kekuatan

(Empower) untuk menyatakan pendapatnya (Voiceless). Sehingga secara materi

seseorang tsrsebut dikatakan marnpu, namun kareia tidak bisa mengutarakan

pendapahya maka dia dikategorikan miskin- Sedangkan secara kuaotitatif,

seseorang dikatakan miskin apabila tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok

hidupnya yaitu sandang, pangan dan papan.

Kemiskinaa merupakan penyakit dalam ekonomi lang selalu ada pada

setiap Negara. Permasalahan kemiskinan tidak hanya dialami oleh Negara

berkembang saja, bahkan Negara maju juga mengalami masalah dengan

kemiskinan. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang rumit dan fakta

menuniukkan bahwa tingkat kemiskinan di Negara-negara berkembang lebih

tinggi dari pada Negara maju. Hal ini dikarenakan Negam berkembang masih
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mengalami keterbelakangan hampir disetiap bidang, seperti modal, teknologi,

kurangnya akses-akses ke sektor ekonomi, daa lain sebagainya.

Kemiskinan adalah masalah dalam pembangunan yang bersifat

multidimensi. Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan dan pengangguran

yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan

keseqiangan antar golongan penduduk. Pelebaran jurang kaya dan miskin tidak

mungkin untuk terus dibiarkao, karena akan menimbulkan berbagai persoalan

sosial rnaupun persoalan politik dimasa yang akan datang.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni

kemiskinan alamiah dan kaxena buatan. Kemiskinan alamiah te{adi antara lain

akibat sumber daya alam yang terbalas, penggunaan teknologi yang rendah dan

bencana alam. Sedangkan kemiskinan "buatalr", terjadi karena lembaga-lembaga

yang ada dimasyarakat membuat sebagian anggota masyamkat tidak mampu

menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang telsedi4 hingga

mereka tstap miskin.

Metrurut Kuncoro (2003), kemiskinan dapat dibedakar meqjadi tiga

pengertial : kemiskinan absollt, ketisknan relqtif, d& ker rLskjJ]at kultut ql,

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabtla hasil p€ndapatannya

dibawah garis kemiskinaa. Tidak cukup unhrk memenuhi kebutuhan hidup

minimum: sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Seseorang yang

teryolong miskia relatif, sebenamya telah hidup diatas garis kemiskioan namun

masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitamya. Sedang miskin

kulturuL betka:ian etut dengan sikap seseorang atau sekelompok masyamkat yang
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tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari

pihak lain yang membantunya.

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah mempunyai perbatian

yang besar terhadap terciptanya kesejateraan bagi masyarakat Indonesi4

sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Berbagai program pembangman telah dilaksanakan untuk meningkatkan

kesejateraan rakyat, yang selanjutnya juga diarahkan untuk upaya pengentasan

kemiskinan dikalaqan masyarakat. Namun, meskipun segala upaya tersebut

diatas telah dilaksanaka4 keniskinaa masih berlanjut terus-menerus dan

berkepanjangan. Keadaan seperti ini tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri

bagi para pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia

untuk diselesaikan bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya masyarakat juga

diharapkan membedkan dukungan positifirya bagi pemerintah sehingga progam-

program yang telah direncatrakan dapat terealisasi dengao baik.

Keberhasilan program p€ngentasan kemiskinan tetgantung pada awal

formulasi kebijakan, yaitu pengidentifrkasian siapa sebenamya si miskin itu dan

dimana si miskin itu bemda. Perubahan keadaan masyarakat dan keberadaan

kerniskinan yang secam riil bersifat dinamis, artinya selalu b€rubah intemitas

maupun ukurannya. Oleh karena itu diperlukan pengkajian yang sangat cermat

agar penanggulangan masalah kemiskinan selalu sesuai dengan konteks

kemiskinan itu sendiri. Selain itu juga harus melihat dari sisi profil keniskinan

yang dapat diketahui dari karakteristik ekonomi seperti sumber pendapatan, pola

konsumsi atau pengeluann, dan tingkat beban tatrggungan. Juga perlu
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diperhatikan pula karalteristik yang dilihat dari sosial budaya dan karakteristik

demografinya seperti tingkat pendidikaq cara memperoleh fasilitas kesehatan,

junlah anggota keluarga, cam memperoleh air bersih dan laio-lain. Akan tetapi

yang paling diperlukan untuk membantu mereka adalah tindakan langsung berupa

program altematif yang membangrm keberdayaan datl bukan derma atau karitas

(charity); sehingga mewujudkan kemandirian yana bisa dilakukan oleh

masyarakat miskin itu sendiri, bukan oleh orang lain rmtuk si miskin secara

berkelanjutan (sustainable) (Ginqnjat Kartq Sasmitq dalam Uasa istt

Nasional,2006).

Seperti yang telah diuaikan sebelumnya bahwa kemiskinan merupa-kan

masalah yang bersifat multi dimensional, maka kemiskinan telah meny€babkan

akibat yary juga beragam dalam kehidupatr nyata dan merupakan suatu kondisi

yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain, sgperti;

1. S€ca€ sosial ekonomi dapat menjadi beban masyaxakat.

2. Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat.

3. Rendahayapartisipasi masyarakat.

4. Menurunnya keteiiban umum dan ketentraman masyarakat.

5. Menurufilya kepercayaan masyamkat terhadap birokrasi dalam metrlberikan

pelayanan kepada masyarakat.

6. Kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan d6tang.

Meskipun demikian, harapan uotuk menyelesaikan berbagai masalah

ekonomi masih ada" sepanjang pemerintah mampu menciptakan terobosan

melalui berbagai kebijakan ekonomi dan kebijakan pubtk Yang tujuannya untuk
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menciptakan kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Oleh

karena itu, ujrmg tombak hakikat pembangunan terletak pada peningkatan kualitas

sumber daya manusia yang mandiri dan produktif serla didukung ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak utama pembangunan.

Melihat dari kenyataan yarg ada mal(a perlu dilakukan suatu penelitian

tentang kemiskinan yang telah menjadi masalah sosial melalui suatu kajian

tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan khususnya kemiskinan yang

terjadi pada masyarakat pedesaan, dalam hal ini Desa MojolgKabupaten Sidlap.

Data yang diambil yaitu dari tahun 2008-2012. Jumlah Rumah Tangga Mskin

yang ada di Desa Mojong tersebut pada tahun 2012 berjumlah 1301 jiwa- Adapun

data selama lima tahun tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tab€l l.l.Data Jumlah Penduduk dan Rumah Trngga Miskin di Desau@
J nlah Pendudnk

r 2008

2 2009

3 2010

4 20ll

5 2012

Rata-r:ete

1268

12',76

t283

1295

t30l

t284

&nnbet : BPS Kab. Sidrup Tahm 2012

Berdasarkan kenyataan mengenai kemiskinan di Desa Mojong, K€camatan

Pitu Riawa' Kabupaten Sidnp maka penulis teltarik untuk melakukan suatu

penelitian terhadap masalah sosial tersebut. Olehnya itu penulis melakukan suatu
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penelitian yang berjudul "Kajian Ekonomi Tentarg Faktor Penyebab

KeEiskhan di Des. Mojong Kabupaten Sidrap".

B. Rumusan Masahh

Berdasarkan latar belakag yang telah diuraikan sebeluanya maka dapat

dirurnuskatr pernasalaha.n sebagai berikut :

Faktor-faktor apa 1,ang nempengaruhi Kemiskinan di Desa MojongKabupaten

Sidrap?

e



BAB TI

TUJUAN DAN MANFAAT PEITELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Pada dasamya tujuan penelitian adalah untrlk me4jawab rumusan

masalalL adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji

fatlor-faktor yang mempengaruhi kerniskimn di Desa Mojong Kabupaten Sidrap.

B. Manfaat Hasil Penelitiatr

Berdasa*an tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan

dapat bermanfaat sebagai berii!-ut :

1 . Manfaat Al<ademik

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitiaa diharapkan dapat meqjadi dokumen

akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupa&n Sidrap,

Provirsi Sulawesi Selatan untuk dapat menyusun prioritas kebilakan dalam

menguangi judatr penduduk miskin.

b. Bagi Masyarakat

Me4iadi bahan pertimbangan untuk dapat menilai kinerja pemerintah dalam

hal penanggulangan masalah kemiskinan.

c. Bagi Peneliti
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Untuk menambah per€etahuan yakni dapat melengkapi kajian tentang

kemiskinan masyarakat desa dan mengungkapkan dengan jelas fa.Llor_

faktor yang mempengaruhinya.



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Tinjauan pustaka yang diuraikan dalam penelitian ini adalah acuan atau

dasar dalam mendukung dan memperjelas penelitian ini. Sehubungan dengan

masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dan yary akan diteliti, maka kerangka

teori dan pembahasan yang dianggap relevan dengan penelitian ini akan diuaikan

sebagai beliLut:

l. Tetraga kerja

Menurut Simanjuntak (1998), tenaga keqa mencakup penduduk yang

sudah aiau sedang bekerj4 yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan

kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga- Pencad kerj4

bersekolah dan mengurus runah tangga walaupun tidak bekerj4 tetapi mercka

secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat bekerja. Mulyadi (2003)

menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun)

atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan

jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau

berpartisipasi dalam al'tifi tas tersebut.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumu didalam batas usia kerja.

Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan ke{a dan bukan

angkatan kerja. Arykatan kerja adalah penduduk dalam usia keda yang terlibat

atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang



t0

danjasa. Argkatan keda terdid dari golongan bekerja s€rta golongan menganggur

dan mencari pekerjaan.

Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak

bekerj4 tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencad pekedaan. Bukan

angkatal keda terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang menguus

rumah tangga dan golongan lainJain atau penedma pendapatan. Ketiga golonga[

dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja.

oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai angkatan keda

potensial Qtotens ial I ab or force).

Aqkatan kerja dibedakan menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan

p€nganggru. Pekerja adalah orang yang bekerja, mencaL-up orang yang

mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja serta orang yang mempuoyai

pekerjaa[ namun untuk sementara wal*tu sedang tidak bekerja. sedangkan yang

dimaksud dengan penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan alau

berusaha mencad kerja.

Pengangguran adalah bagian dari angkatan keda yang sekarang ini tidak

bekerja dan sedang a(1if mencari pekerjaan. Banyak sedikitnya pcngangguran

dapat mencerminkan baik buuknya suatu perekonomian.

2. Kemiskinan

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kellrangan uang dan

tingkat pendapatan rcndalL tetapi juga balyak hal lain, seperti tingkat k€sehatan

dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hulum, kerentanan terhadap

thdakan kiminal, dan ketidak berdayaan dalam menentukan j alan hidupnya.
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Masalah kemiskinan memang telah larna ada sejak dalulu kala. Pada masa

lalu umumnya masyamkat meqjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi

miskin dalam bentuk minimlrya kemudahan atau mated. Dari ukuran kehidupan

modem pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan

kesehataq dan kemudahan- kemudahan lainnya yang tersedia pada zarnan

modem.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi lidak hanya dialami

oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negam-negara maju,

seperti Inggris dar Amerika Serikat. Negara Inggris mengala'ni kemiskinan di

penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan rcvolusi industri )'ang muncul di

Eropa" Pada masa itu kaum miskin di lnggris berasal dari tenaga-tenaga kerja

pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga

kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumrya titrggal di permukiman

L:umuh yang rawao terhadap penyakit sosial lairury4 seperti prostitusi,

lriminalitas, pengangguran.

Berbagai penoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak

dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama

akibat teibatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi

akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar

rendall tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dad aspek psikologi

terutama akibat rasa rendah diri fatatisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan,

dari aspek politik berkaita[ dengan kecilnya aks€s teftadap berbagai fasilitas dan

kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengarnbil keputusan.
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Kemiskinan adalah gambaran dari ketidalcaampuan seseorang unhrk

memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kehidupan yang layak, namun kemiskinan

itu memiliki ciri yang berbeda antar wilayatL perbedaan ini terkait pada

kemiskinan sumber daya alanr, sumber daya manusia dan kelembagaan setempat.

Kemiskinaa tumbuh sebagai bagian dari masalah dalam kehidupan masyarakat,

ini bukan hanya menjadi masalah individu dalam suatu negara tetapi meniadi

masalah yang menjadi masalah bangsa dalam rangka globalisasi dan sudah

menjadi masalah mako dalam skala makro.setiap negara berusaha untuk

menghapus kemiskinan yang ada didalam negaranya. Sekalipun tidak

memungkinkan untuk rnenghilangkan kemiskinan sampai pada titik nol tetapi

harapan pemerintah dan masyarakat agax kemiskinan dapat diminimalisir sarnpai

sekecil mungkin.

Todaro (2000), mengatakan bahwa ada tiga komponen dasar atau nilai inti

yang harus dijadikan basis komeptual dan pedoman plaljis untuk memalnmi

p€mbangunat yang paling hakiki sertra erat kaitannya dergan miskin atau tidaknya

seseorang yaitu :

a Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam hal

ini kecukupan bukan hanya menyangkut makanan, melaiokan mewakili semua

hal yang merupakan kebutuhan manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah

segala sesuatu yaag jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan

seseorang. Kebutuhan dasar yaitu : sandang pangan, papaq kesehatan dan

keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan memunculkan keterbelakangan
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absolut. Atas dasar itulah bisa dinyatakan bahwa keberhasilan pembangunan

ekonomi itu merupakan prasyatat bagi membaiknya L-ualitas kehidupan.

b. Jati diri yaiht meqadi manusia seutuhnya. Adanya dorongan dari diri sendiri

untuk maju, urrtuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak

melakukan atau mengejar dan seterusnya. Jati diri tidak semata diukur dengan

material, karena hal itu akan menghilangkan jati did seseomng.

c. Kebebasan dari sikap menghamba yaitu kemampuan untuk memilih.

Kebebasan disini diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak

sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek malerial dalam

kehidupan.

Kedga hal pokok ini adalah yang merupakan tujuan utama yaog harus

digapai oleh setiap negara melalui penbangunan. Lebih jauh lagi menuut Lu1fi

memandang kemiskinan dari titik paidang ekonomi, sosial, politik. Dari titik

pandang ekonomi, kemiskinan dianggap rnerupakan masalah dengan alasan:

a- Kemiskinan merupakan cermin dari rendabnya permintaan aggegate, yar1g

akan mengurangi insentif untuk mengembangkan sistem produksi.

b. Kemiskinan berkaitan dengaa rasio kapital / tenaga kerja yang rendah yang

selaojutnya mengakibatkan produhivitas tenaga kerja rendah dan

c. Kemiskinan sering kali mengakibatkan mislokasi sumber daya terutama

tenaga keda.

Dari beberapa pengertian dan uraian di atas bila dipahami lebih mendalam

dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dari sudut ekonomi m€rupakan suatu gejala

1'ang ada pada wilayah penduduk miskin yang berkaitan dengan rendalnya
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pendapatan (income), Sedangkan kemiskinan sosial melekat pada pribadi

penduduk miskin secara hidup dan tingkah lakunya.

3. Ilkuran Kemiskinan

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada

jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari

(dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsurnsi pendudul ynng

berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi

makanan sesuai kesepakatan nasioaal daa tidak dibedakan antara wilayah

pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua

umur, jenis kelanin, dan perkfuaan tingkat kegiatan fisil, berat badan, serta

perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis

kemiskinan. Penduduk yang memitiki pendapatan diba*uh garis kemiskinan

dikatakan dalam kondisi miskin.

Menurut Sayogyo (dalarn Cdswardani Suryawati, 2005), tingkat

kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan

dengan jumlah kilogam konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah

pedesaan dan perkotaao,

Daerah pedesaan :

a- Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dadpada 320 kg nilai tukar beras

per orang per talun.

b. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai

tukar beras per orang per tahun.
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c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai

tukar beras per orang per tahun.

Daerah perkotaan:

a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras

per orang per tahun.

b. Miskin sekali: bila pengeluamn keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai

tukar beras per orang per talun.

c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg ntlat

tukar beras per orang per tahun.

Baak Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan

seseoBng. Seseomng yarg memiliki pendapatan kuang dari US$ 1 per hari

masuk da.lam kategod miskin (Criswardaai Suryawati, 2005).

Ukumn kemiskinan yang ada berbeda antar wilayall perbedaan ini terkait

dengan kemiskinan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan

setempat. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif kalau

dikaitkan dengan prinsip desentralisasi dalam upaya meningkatkan kepedulian

dan tanggung jawab pemerintah dao masyalakat. Karena sebab dan ciri

kemiskinan tidak sama aotar satu daerah dengan daemh laimya maka daiam usaha

penanggulangan kemiskinan perlu digali lebih dahulu untuk mengetahui apa

sebenamya yang menjadi penyebab kemiskinan di daerah tersebut. Berkaitan

dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut sejunlah program selama ini

relah dilakukan pemerintah terutarna didasari oleh prospektif ekonomi masyarakat

s€tempat. Masalah kemiskinan, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari penyebab
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kemiskinan tersebut atau dengan kata lain harus mencari akar dan sumber

kemiskinaa itu sendr'ri.

4. Faktor-tr'allorPenyebabKemiskinan

Philips dan Legates (1981), mengemukakan peadapatnya tentang

penyebab kemiskinan yaitu:

a. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinar sebagai akibat

dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.

b. Penyebab keluarga, yang menghubungkaa kemiskinan dengan pendidikan

keluarga"

c. Penyebab sub-budaya Gubcultural), yang menghubungkan kemiskinan

dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari alau dijalankan dalam lingkmgan

sekitar-

d. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain,

temasuk peralg. pemerinralL dan ekonomi.

e. Penyebab stnrktuml, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan

hasil dari struktur sosial.

t(emiskinan tid.ak traqa meqa\Eku( te\tsoB pendapalb \.erapi juEa

deDyangl-ut tentang aspek kehidupan lairurya. Kemiskinan dipatrami daiam

berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan

dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan

pelayanan dasar.
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2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,

ketergantungao, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat,

tlal ini termasuk pendidikan dan infonnasi . Kete*ucilan sosial biasanya

dibedakaa dari kemiskinan, karena hal ini mencahrp masalah_masalah politik

dar moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Makna'memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian_bagian

politik dan ekonomi diseluruh dunia.

Mencari atau meneliti tentang penyebab miskin tidak mudall Berbagai

penelitian dan seminar telah dilakukan dalam upaya meneliti, membahas dan

mengevaluasi seria mencarikan lrngk2hlangkah pemecahannya. Berikut iri
penulis akan memaparkan beberapa peldapat para ahli dan lembaga tentang

faktor-faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan yang menimpa sekelompok

masyarakat beftubungan dengan status sosial ekonominya dan potunsi wilayah.

Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang bera-sal dari dalam diri masyarakat itu

rndid dan cenderung melekat pada didnya sepeni: tingkat pendidikan dan

keterampilar yarg rendah, tingkat kesehatarl rendah dan produlrivitas yang

lsndaft. $sdangkan faktor yang berasal dari luar berbubrmgan dengan potensi

alamiah, teknologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada.

Kedua faktor tqsebut menentukao aksesibilitas masyarakat miskin dalam

memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dalam menunjang kehiduparnya.

Kemiskinan sesungguinya merupakan suatu fenomena yang kait mengkait antara

satu fal:tor dengan faktor lainnya. OIeh karena itu mengkaji masalah kemiskinan
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harus diperhatikan jalhan anlara faklor-faktor penyebab kemiskinan dan faktor-

faktor yang berada dibalik kemiskinan tersebut.

Todaro (2006) memperlihatkao jalinan antara kemiskinan dan

keterbelakangan dengan bebetapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga

kornponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat,

faktor tersebut adalah rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percala diri dan

terbebas kebebasan ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik.

Rendalnya taraf hidup disebabkan oleh rendabnya tingkat pendapatan, rendabnya

pendapatan disebabkan oleh rendabnya tingkat produkivitas tenaga kerja,

rendahnya produLtivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertunbuhan

tenaga kei4 tingginya aagka petrganggwan dan rendahnya investasi perkapita.

Tingginya angka pengangguan disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhar

tenaga kerja dan retrdahnya investasi perkapit4 dao tingginya pertumbuhan tenaga

kerja disebabkan oleh penururan tingkat kematian dan rendahnya invesatasi

perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap teknologi asing

yang hemat tenaga kerja- Selanjutnya rcndahnya tingkat pendapatan berpengaruh

terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikarL pertumbuhan tenaga keda

dan investasi pe*apita. Secaia lebih kiusus negam- negara di Asia Tenggara

seperti Indonesi4 Malaysi4 dan Thailand menemukan bahwa keniskinan dan

ketidaknerataar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Prcdultivitas tenaga

kerja yang rendah sebagai akibat rendalnya teknologi, penyediaan tanah dan

modal jika dibanding dengan tenaga kerj4 tidak meratanya distribusi kekayaan

terutama tanah.
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Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian

(1995) yang dilakukan pada tujuh belas propinsi di Indonesia, menyimpulkan

bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditLuljukkan dengan

iendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya

tingkat kesehatan, kumngnya pekerjaan altematif, rendahnya etos kerja,

rendahnya keterampilan dan besamya jumlah anggota keluarga.

b. Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan

aset produksi serta modal kerja

c. Rendalurya penerapar teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input

mekanisasi pertanian.

J- Readahnya potensi wilayah yang ditanrtai dengan oleh rendabnya poteNi fisik

darr inf:astnrltu wilayah.

e. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dilaL:ukan oleh pemerintah dalam

investasi dalam rangka peogentasan kemiskinal.

i-, Kurangnya peraoan kelembagaan yang ada.

Selain ihr kemiskinan dapat terjadi akibat sistem ekonomi yang berla-ku

!:arem yang kuat menindas yang lemall tidak adanya su ber pendapatan yang

aemadai bagi golongan yang bersangkutan, strul:tur pemilikan, dan penggunaan

:aaah, pola usaha yang terbelakang, dan pendidikan angkatan kerja yang rendah.

Deogan rendahnya faktor-faktor diatas menyebabkan rendahnya aktivitas ekorlomi

:. ang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengaa rendahnya aktivitas ekonomi yang

&pat dilalekan berakibat terhadap rcndahnya produldivitas dan pendapatan yang
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diterim4 pada gilimnnya pendapatan tenebut tidak mampu memenuhi kebutuhan

fisik minimun yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan. Untuk kasus

Indonesia diperkirakan ada empat fallor penyebab kemiskinan. Faktor teNebut

yaitu: rendahnya taraf pendidikarL rendahnya taraf kes€hatan, terbatasnya

lapangan kerja dan kondisi keterisolasian.

Meruut BaDk Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1)

kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) te.batasnya ketersediaan

bahan kebutuhan dasar, sarana dan p.asarana; (3) kebijakan pembangunan yang

bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perb€daan kesempatan di affara

anggota masyarakat dan sistem yang kurang menduL:ung; (5) adanya perbedaan

sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi hadisional

venus ekonomi modem); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat p€mbentukan

modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan

seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya; (8) tidak adaoya tata

pemerinlahan yang bersih dan baik (good govemance); (9) pengelolaan sumber

daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Indikator utama

kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang

terbatas, terbata$ya sarana dan pmsarana yang dibutuhka4 pemba:rgunan yang

bias kota, perbedaan kesempalan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber

daya manusia dan sektor ekonomi, rendaturya produllivitas, budaya hidup yang

jelel tata pemerintahan yang bun-rk, dan pengelolaan sumber daya alam yang

berlebihan.
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Sedangkan Asna\d (1994) menyatakan suatu keluarya meqiadi miskin

disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor sumber daya manusia. faltror sumber

daya alarn, fallor teknologi, Sunber daya manusia ditenhrkan oleh tingkat

pendidikar\ dependensi ratio, nilai sikap, partisipasi, keterampilan pekerjaarl dan

semuanya itu tergantung kepada sosial budaya masyarakat itu senditi, kalau sosial

budaya masyarakatnya masih terbelakang maka reldahlah mutu sumber daya

manusianya. Sebaliknya kalau sosial budaya modem sesuai dengan tuntutan

pembangunan maka tinggilah mutu sumber daya manusia telsebut.

Selanjuhya dikatakan bahwa potensi suatu wilayah ditentukan oleh

keadaan fisik, sarana dan prasaran4 iklim, keseluruhan lahan atau keadaan air,

keadaan topogatr dan samna seperti irigasi, jalan tlanspodasi, pasar, kesehatan

(sanitasi), peodidikan, gudang, fasilitas pengolahan, kondisi pertaniaq kondisi

pertaniao, lembaga keuangan dan perbankan dan lain-lain.

5. Upaya Pen&nggulaBgatr Kemiskin!tr

Terkait dengan komitnen pemsrintah dalam melaksanakan pembangrman

maka program pe[anggulangan kemiskinm merupakatr suatu tanggung jawab

1-aog harus dilaksaaakan pemerintah. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan

dipedukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program

pembangrman yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan pengentasan

kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningat (1998) dapat dikategorikan meqiadi

.l (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan

lak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi

ekonomi, sosial dan politih (2) mengendalikan judah penduduk; (3)
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melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin

melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang largsung mencakup: (l)
pengembangan data dasar (bose ddtq) dalam pengntuan kelompok sasaran

(targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar G)angan, sandang, papan, kes€hatan,

dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan

wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

Urtuk menanggulargi masalah kemiskinan harus dipilih stmtegi yang

dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian

nnsional, sehingga terjadi perubahan strukhral yang meliputi pengalokasian

sumber day4 penguatan kelembagaaa, pemberdayaan sumber daya manusia

(sumodiningiat, 1998) program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan

masyarakat melalui pembangrman ekonomi dan perekonomian

r"tyat. Pro$am ini harus diwujudkan dalam langkahJangkab strategis yang

dia.rahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada

irl:tber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling

bawah unhrk berpartisipasi dalam proses pembangunaq sehingga mereka mampu

:rengatasi kondisi keterbelakangarurya. Selain itu upaya pena[ggulangan

iemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang

:+at dan pada pema.hamaa yangjelas mengenai sebab_sebab tirnbulnya persoalan

::J.

Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

P-.tam4 peldekatan yang temrah, artinya pemberdayaan masyarakat harus

::rarah yakni berpihak kepada orang miskin. Kedu4 pendekatan kelompok,
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::-inya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang

:aadapi. Ketig4 pendekatan pendampinga4 artinya selama proses pembentukan

:-u penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh

;endamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator

:.-+iadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Soegijoko,

. d7).

Dimensi kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong

::1.-rng. keswadayaan darl partisipasi. Sedang dimensi perekonomian rakyat dapat

::--:rdai oleh tersedianya dana untuk modal usaha guna dikembangkan oleh

-f 
arakat miskin itu sendiri. Untuk ini perlu adanya keterpaduan

==:lielembagaaan di daerah kabupaten- ko'a hingga tingkat des4 yaitu; anta&

r.::cltJagaan pemerintah-politit, keiembagaan ekonomi dunia usaha./swasta dan

':--bagaan masyarakat, Kelembagaan pemerintah, bagaimara kebijakan dan

:::-;:am pemerintah dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat,

i<:lea masyarakat banyak (rakyaq, dapat memiliki akses dan kontol tsrhadap

:.c-rdaya setempat dao dalam sistem pengambilan keputusan, Kelembagaao

r:r::oi. didorong untuk menciptakan sistem ekonomi yang kondusif bagi

::,r:h dal berkembangnya usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin.

:.::-r,'.ara ihr, kelembagaan masyarakat ditujukan untuk memperkuat

,r::agaan sosial-ekorcmi masyalakat yang tumbuh dan berkembang.

-'::=:iry ketiga kelembagaan tersebut kelembagaan Lembaga Swadaya

. -::-_. -diat dapat difungsikan sebagai kata.lisator dan fasilitator dari pelaksaraan

-.*.-^ :;:;rma.:r ekonomi rakyat.
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Tri Pranadji (2003) memberikan beberapa altematif strategi yang bisa

dipertimbangkan untuk pemberdayaan masyarakat miskir! antara lain adalah: (l)

Strategi Chadtas (SC), yaitu suatu stategi yang diarahkan langsung untuk

menutupi gejala ketidakberdayaan masyamkat, sepedi mengatasi gejala kurang

pangaa dan gizi pada anak balita dan ibu men;rusui dengan pembedan materi

pangan yang sesuai berharga murah atau gmtis; (2) Strategi Produksi (SP), yaitu

suatu strategi yang diaralfta:r untrlk rnemproduksi bahan pangan sendiri (seperti:

padi atau jagung); (3) Strategi Ekonomi (SE), yaitu suatu strategi yang diarahkan

rmruk meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya setempat di suatu

wilayah; (4) Stmtegi Perbaikan Agroekosistem (SPA), yaitu suatu strategi yarg

diarabkan untuk memperbaiki kondisi agroekosistem yang rusak dan tidak sehat!

(5) Strategi Sosio Budaya (SB), yaitu suahr strategi yang diarahkan untuk

memperbaiki tatanan masyarakat berpenghasilan rendah secara khusus dan

EEsyarakat luas dalam arti lebih umum.

Beberapa langkah konkrit yang dilakukan pemerinta.h sebagai upaya untuk

percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran!

dijabarkan dalam berbagai program yang diharapkan menjadi insaumen utalna

k€iatan telsebut. Berbagai program yang dilaksanakan diantaranya :

a- Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI)

merupakan ekspansi dan integasi program-prcgram penanggulangan

kemiskinan.

b. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan k:husus untuk Pendidikan

dan Kesehatan;
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c. Program pemerintah lain yang bertujlan meningkatkan akses masyarakat

miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik perdesaan,

sertifikasi tanal! kedit miko, dan lainlain.

PNPM-Mandiri merupakan program andalan pemerintah dalam percepatan

penanggulargan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Disadari bahwa

penanggulangan kerniskinan akan dapat mencapai hasil yang optimal jika lelah

mampu melibatkan partisipasi dari masyaxakat. Oleh karena itu progam yzmg

akan dijalankan didasarkan pendekatan yang mampu mendorong masyarakat

uotuk hrlut serta secam proaktif dalam prcgram tersebut. Untuk mendukung

upaya tersebut maka pendekatan yang ditempuh adalah berbasis k€aamaran

sebagai lol:us progam Masyarakat sebagai pelaku utama, memberikan

kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pelrgatr1bilan keputusan

pembanguqan, sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan

kemiskinarq mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karalteristik

wilayah s€rta menerapkat pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan.

Dari progmrFprogam yang dilaksanakan pemerintah telah berhasil

memperkecil aqka kemiskinan. Meninjau kembali upaya yang dilakuka.n

pemerintah yang menumt data statistik dianggap berhasil namun pada realitasnya

tidak sesuai dengan angka-angka yang kita baca- Ada beberapa sebab upaya

pemberantasan kemiskinan tersebut menjadi kurang berhasil dan berdaya guna,

-vaitu: program-program itu ditencanakan oleh pemerintah atas dasar persepsi dan

asuosi yang keliru terhadap sebab-sebab munculnya kemiskinan.
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Pemerintah dan para perencana pembangunan pada umurnnya melihat

baltwa sebab-sebab kemiskinan selalu dikaitkan dengan masalah budaya malas

hidup yang konsumtif dari orang rniskin. Perencanaan program anti kemiskinan

dilakukan secara sercntak baik dari segi bentuk dan model pelaksanaannya tanpa

memperhatikan adanya variasi dan berbagai defenisi serta sebab terjadinya

kemiskinan. Akibatnya banyak progran yang mubazir karena tidak meqiawab

masalah yang benar-benar dihadapi masyarakat miskin. Lemahlya monitoring

dari pemcrintah terhadap pelaksanaan progam anti kemiskinan yang berakibat

terjadinya penyimpangan baik dari segi seleksi penerima program maupun biaya

yang digunakan. Kuangnya dukungan pen€litian perihal masalah kemiskinan dan

evaluasi teltang dampak dari program yang dilaksanakar terhadap perbaikan

hidup orang miskin,

Tertutupnya sikap pemerintah terhadap masalah kemiskinan menyebabkan

upaya pembera-rrtasan kemiskinan relatif terjadi lamban. Upaya penanggulangan

keniskinan tidak hanya sekedar mencakup p€ringkatan pendapatan golorgan

masyarakat yang dipandang miskin tetapi di belakang upaya tersebut baryak hal

yang harus dijelaskan, khususnya untuk kepentiryan analisa kebijaksanaan.

Analisis tentang kemiskinan lebih baik dilihat dari sudut dimensi sosial karena

manusia sebagai individu adalah bagian dari suatu komunitas. Secara teoritis

upaya penanggulangan kemiskinan sendiri dapat dipandang sebagai redistribusi

dari golongan masyarakat kaya kepada yang miskin, karena kesejahteraan

golongan kaya dapat dibandingkan dengan golongan miskin, sehingga pendapat

klasik yang menyatakan bahwa bagi golongan miskin tanbahan pendapatan
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sebesar satu satuan mata uang dirasakan lebih besar daxipada jika tambahan

pendapatan tenebut diperoleh dari golongan kaya.

Dengan demikian jika sejumlah pendapatan golongan kaya

diredistribusikan kepada golongan miskin melalui pajak dan subsidi pada daerah

miskin. Maka penurunan kesejahteraan yang dirasakan oleh golongan kaya adalah

lebih kecil daripada peningkatan kesejahteraao yang akan dialami oleh golongzur

miskin. Keberhasilan program pengentas€n kemiskinan sama seperti program

pembangunan yang lain, terletak pada identifikasi akurat terhadap kelompok dan

wilayah yang ditargetkan. Oleh karena itu keberhasilan pengentasan kemiskinan

terletak pada beberapa langkah yang dimulai dari formulasi kebijaksanaan yaitu

mengidentifikasikan siapa yang miskin dan dimana mereka berada. Kedua

pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mempertimbangkan yaitu :

1. Karakteristik ekonomi penduduk antara lain surnber pendapatan, pola

konsumsi dan pengelu4rarl tingkat ketergantungan

2. Karakteristik demografi sosial diantaranya tilgkat pendidikan, cara

memperoleh fasilitas kesehatan, jurdah anggota rumah tangga dan lail_lain.

Pertanyaan kedua dapat dijawab dengan menguji karalteristik geografis,

yaitu dimana orang miskin tersebut terkons€ntrasi apakah dipedesaaD, atau

perkotaan. Dengan mempertimbangkan profil kemiskinan diharapkan

kebijaksanaan yang dibuat dalaur pengentasan kemiskinan dapat lebih langsung

pada sasaran dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Dari uraian diatas sebab-sebab dari kemiskinan ini memang bemacam-

macam. Selain itu kondisi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Oleh
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karena itu faktor penyebab kemiskinan yang begitu banyak membuat masalah

semakin rumit karena memerlukan kesungguhan dalam menuntaskan kgmiskinan

dan menemukan cara yang tepat unhrk mengentaskan kemiskinan disetiap daerah.

Namun dengaa mergetahui fa(tor-faktor penyebab kemiskinan secara objektif

diharapkan ada kerja sama antara semua pihak dalam usaha mengentaskan

kemiskinan. Adapun faktor yarg ingin dianalisa oleh peneliti yang s€kaligus

menjadi indikator dalam penelitian ini adalah: l) tingkat pendapatan masyarakat

Desa Mojong Kabupaten Sidmp, 2) Junlah anggota keluarga yang bekerj4 3)

jurlah anggota keluarga yang ditanggug, 4) terbatasnya akses dan rendahnya

mutu layanan kesehatan yang ada di Desa Mojong, 5) tingkat pendidikan di Desa

I\4ojong, 6) terbatasnya kesempatan kerja dan bcrusaha rmhrk masyarakat di Desa

Mojong, 7) buruknya bfiastrukturjalan di Desa Mojong.

Dari t€ori yarg sudah dipaparkan, maka penulis mencoba merumuskan

suatu kerangka pemikiran dalam sebuah skema/ gambar yang akan bergr.ma untuk

menjawab permasalahan secam umlm seda dijadikan acuan untuk

menggambarkan kerangka penelitian.

B. Kerangka Pikir

Untuk lebih memudahkan dalam menjelaskan bagaimana alur dari

penelitian ini yang dilakukan di lokasi penelitian ini akan kita gambarkan dalam

sebuah sekema yang mengambarkao proses penilitian yang akan dilakukan untuk

lebih jelasnya dapat dilihat melalui skema kemngka pikir yang tergambar pada

sekema gambar 1.:
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I

Tidak bekerja/
pengangguan

Analisis Deskriptif
Persentase

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir
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MT]TODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk

m€ngumpulkan data dari obyek yang menjadi sasaran penelitian.

A, Variabel dan Desain Penelitian

1. Vadabel Penelitian

Suatu indikator terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu

penelitian adalah terletak pada variabelaya, karena variabel penelitian merupakan

objek penelitian atau menjadi titik atau inti dari suatu penelitian.

Berdasarkan judul dari penelitian ini yaitu * Analisis faktor-faltor yang

mempengaruhi kemiskimn di Desa Mojong Kabupaten Sidrap" maka yang

meqjadi variabelnya adalah sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan Masyara-kal Desa Mojong

Kabupaten Sidrap merupakar' Va abel independent (variabel bebas).

b. Kemiskinan masyalakat desa di Desa Mojong Kecamatan Pitu Riarva'

Kabupaten Sidmp merupakat Yariabel dependmt (variabel terikat).

2- f)esain Penelitian

Dalam sualu penelitian, desain penelitian dimaksudkan untuk

mempermudah dalam melaksanak4n penelitian. Selain itu, dengan adanya desain

penelitian tersebut juga diharapkan agar penelitian ini dapat lebih temrah dengan

baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

30
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Desain penelitian dibuat dengan menunjukkan hubungan antara variabel

bebas dan vadabel terikat sehingga mencermirkan dan mendapatkan teknik

analisis data yang akan digunakan. Adapun skema desain penelitian tersebut dapat

dilihat pada gambar 2 :

Observasi

Aralisis data
- Pe$enlr-se

- Deskiptif

Kesimpulan Dan Saran

Gambar 2. Desain Penelitian
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B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mengubah konsep dengan kata-kata yang

menggambarkan pedlaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji

kebenarannya oleh orang lain.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka yang menjadi definisi

operasional dalam penetitian ini adalah :

1. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana masyarakat tidak rnampu

memenuhi kebuttrtran hidupnya' baik dari segi ekonomi maupun kualitas

sumb€t daya manusia- Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Mojong

Kabupaten Sidrap dalam kurun waktu tahun 2008-2012'

2- Fallor-faktor kemiskinan yang akan dijadikan sebagai indikator untuk

mengkaji kemiskinat masyamkat di Desa Mojong Kabupaten Sicbap adalah

sebagai berikut :

a. Jumlah anggota keluarga yang bekerj4 yaitu banyaknya anggota keiuarga

usia kerja yang mencrima petrdapataD'

b. Jurnlah anggota keluarga yang ditanggung, yaitu banyaknya anggota yang

dimiliki oleh satu rumah tangga baik keluarga inti ( suami' istri dan anak)

maupun bukan keluarga inti.

c. Tingkat pendidikan, yaitu suatu jenjang pendidikan formal yang pema

diikuti oteh seseorang dalam hidupnya Salah satu cid yang cukup

menonjol dalam nrnah tangga miskin adalah secara unum mempunyai

tingkat pendidikan formal yang rendah'
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d. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, yaitu

keterbatasan akses dan rcndabnya mutu layanan kesehatan di suatu daerah

yang mengakibatkan rendahnya daya taban dan kesehatan masyamkat

untuk bekerja dan mencari naflGh.

e. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusah4 yaitu terbatasnya kesempatan

kerja dan berusaha bagi masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan

juga karena tidak ada lapangau keia terutama dibidang industri.

f Buruknya infrastrukhf jalaa yaitu infastnrkturjalan yang tidak memadai

sehingga tidak ada saEna transportasi untuk menFlurkan basil penanian.

3. Upaya pelgentasan kemiskinan.

Dalam menanggulangi kemiskinan, dibutulkan suatu keda sama antar

aasing-masing pihak, baik pemerintab, masyarakat mauprm pihak lain. Dalam

hal ini upala yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten mamasa unhrk

penggntasan kemiskina!-

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teiiti

(Sugiyono, 201l). Yang temasuk selunrh elemen tersebut antara lain; manusia,

bend4 hewaq tunbuh-tumbuhan, gejal4 nilai atau pedstiwa yang termasuk

dalam keseluruhan objek yang akan dit€liti.

Populasi yang berkaitan dengan penelitian ini dilah ruta-rata jnml'h

rumah tangga miskin dari tahun 2010-2014 di Desa Mojong Kabupaten Sidrap,

sebanyak 124 KK.
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2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah wakil dari populasi yang

dianggap representatif atau memenuhi syarat untuk menggamba*an keselumhan

dari populasi yang diwakilinya. Sebagai contoh, apabila subjeknya kurang dari

100, lebih baik sampel diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian

populasi. Selanjubrya jika junlah subjeknya besar dapat diaurbil antara 10-15%

(Adl-unto, 2004:107).

Berdasarkan definisi diatas, maka peneliti menetapkan sampel daiam

pelelitian id yaitu kepala keluarga yang menerima bantuan pemedntah (RTN0

sebanyak 20 orang sebagai sampel, yaitu 15% darijuolah populasi. Karena dalam

penelitian ini beNiat homogerL maka dalam pengambilan sampelnya

menggunakan teknik acak.

D. Tekrik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengurnpulkan data adalah teknik

studr lapangan, yaitu cara pengumpulan dala yang dilakukan dengan turun

langsung ke lapangan atau langsung menuju objek. A<ia tiga teknik yang

dilakukan dalam metode ini yaitu :

a. Observasi, adalah cara menghimpun bahaa-bahan keterangan yang dilalarkan

de[gan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang dijadikan objek pengamatan.

b. Dokumentasi, adalah suatu cara mengumpulkao data yang diperoleh dari

dol-umen-dokumel atau catatan-catatan yang telsimpan.
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c. Wawancar4 adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang

dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dan

dengan arah tujuan yang telah dilakukan-

E, Tekdk Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yatrg digunakan adalah teknik

analisa deskdptif. Yaito metode analisa yang dilalo*an dengan cam

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data unfirk memperoleh gambaran

yang jelas mengenai masalah yang diteliti, yang kemudian diberi komentar sesuai

dengan fakta, data dan informasi yang telah dikumpulkan.

Adapun larykah-langkah yary dilakukan dalam analisis penelitian ini

adalah:

1) Membuat tabel dishib.rsi jawaban pertanyaan

2) Menentukan skorjawaban dengal ketentuan skor yang telah ditentukan.

3) Menjudahkan skorjawaban png diperoleh dari tiap-tiap responden.

4) Memasukaa skor tersebut kedalam rumus sebagai berikut :

%.Jxl00
rY

Keterangan :

f : Jumlah nilai yang diperoleh respondeo

N : Jumlah responden

% : Tingkat keberhasilan yang dicapai

ADalisis Deskiptif yaitu metode yang digunakao wlhrk merdeskdpsikan

data yang diperoleh dari sampel yang diobservasi. Metode analisis deskriptif

merupakan suatu model penelitian yang menitik beratkan pada masalah atau
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pedstiwa yang sedang berlangsung dengan memberikan gambaran yang jelas

tentang situasi dan kondisi yang ada. Untuk mengorganisasi dan menyimpulkan

infomasi dalam penelitian ini maka sangat pe u untuk menelaah variabel

ps,e\i'ti,rs.st\lgrl\tr,hs..

a Jumlah anggola keluarga yaog bekerja.

b. Jumlah anggola keluarga yang ditaqgung.

c. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan.

d, TerbatasnF akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan.

e. Terbatasnya kesempatan kerja dan bemsaha.

f. Buruknya in&astrukhrjalan.

Sehingga dapat dikeiahui hubungan antara wriabel penelitian dengan jelas.
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HASIL DAN PEMBAIIASAN

Data hasil tes tentang faktor penyebab kemiskinal di desa Mojong

Kabupaten Sidrap dengan indikator variabel sebagai berikut:

l. Jumlah anggota keluarga yang bekeda

2. Jurnlah anggota keluarga yang ditanggung

3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan

4. Terbatasnya akses dan rendabnya mutu layanan pendidikan

5. Terbatasnya kesempatan kerja dau berusaha

6. Buruknya infiastrul-tu jalan

Dari indikator tersebut akan dianalisis dengan teknik statistik deskiptif .

A. Hasil Penelitian

Aralisis deskiptif data penelitian yang terdiri dari nilai tes faktor

penyebab kemiskinan di desa Mojong Kabupaten Sidrap dengan indikator

variabel jurnlah anggota keluarga yang bekerja, junlah anggota keluarga yang

. ditanggung, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan k€sehatan, terbataslya

akses dan re[dahrya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan

berusaha dan buruknya idrastruktw jalaa dilihat dalam rangkuman hasil analisis

deskriptif yang tercarfum pada tabel yang dipaparkan sebagai berikul:

l. Jwnlah anggota keluarga yang beke{a sebagai petani

Tabel 4.1 Frekuensi dan Pe$entase tentang jurnlah anggota keluarya yang bekerja
sebagai petani
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Jawaban Frekuensi Persentase o/d

a. 1 orang

b. 2 orang

c. 3 orang

d. 4 orang

e. : 4 oraDg

5

8

4

2

I

25

40

20

l0

5

Total

Sumber: Hasil Olah Data Item 1

Berdasarkan tabel 4.1 tentang Frekuersi dan Persentase hasil t€s tentang

jumlah anggota keluarga yang bekerja sebagai petani dapat disimpulkan bahwa

responden yang menjawab 1 orang sebanyak 5 otaLg d.at 25yo, tgsponden yang

menjawab 2 orang sebanyak 8 orang atau 40olo, responden yang menjawab 3

orang sebanyak 4 orang atau 20%, responden yalrg meqjawab 4 orang sebanyak 2

orang atau 1070, dan responden yang menjawab >- 4 omng sebaayak I orang atau

5%. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa juuiah anggota keluarga

yang beke{a sebagai petani yang mempunyai skor paling tinggi 2 orang sebanyak

8 orarg atau 40%. Hal ini membuktikan bahwa kebanyak anggota keluarga yang

berada di desa Mojong Kabupaten Sidmp bekerja sebag"i pretani. Pekerjaan

tersebut lebih susah lagi karena mereka tidak merniliki lahan sendiri dengan kata

lain hanya sebagai penggarap saja.

2. Pekerjaan selain bertani yang dilakukan anggota keluarga di desa Mojong
Kabupatetr Sidrap

Tabel4.2 Frekuensi dan Persentase tentang Pekedaan selain bertani yang
dilalcrkan anggota keluarga di desa Mojong Kabupatetr Sidmp

10020
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Jawaban Frekuensi Pe$entase o/o

a. Nelayan

b. PNS

c. Wiraswasta

Total 20 100
Sumber: Hasil Olah Data ]tem 2

Berdasarkan tabel 4.2 teriang Frel:uensi dan Persentase hasil tes tentang

Pekerjaan selain bertad yang dilakukan anggora keluarga di desa Mojong

Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan bahwa responden yang meojawab sebagai

nelayan sebanyak 9 orang atau 45olo, responden yang menjawab sebagai PNS

sebanyak 4 orang atau 20o2, dan responden yang meqjawab sebagai wiraswasta

sebanyak 7 orang atau 35%. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa

Peke{aan selain bertani yang dilakukan anggota keluarga di desa Mojong

Kabupaten Sidrap yang mempunyai skor tinggi adalah nelayan sebanyak 9 orang

at,.u 45yo. Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan anggota keluarga di desa

Mojong Kabupaten Sidrap bermatapencaharian sebagai buuh tani sehingga

menjadikan hal tersebut merupakan salah satu fallor penyebab kemiskinan di

daerah tersebut.

3. Pendapatan anggota keluarga perbulan di desa Mojong Kabupaten Sid€p

Tabel4.3 Frehrensi dan Persentase tentarg Pendapatan anggota keluarga
perbulan di desa Mojong Kabupaten Sidrap

Jawaban Frekuensi Persentase o/o

45

20

35

9

4

7

a. 2 juta/bulan
b. 3 juta,/bulan

c. 4 juta,/bulan

d. 5 iuu/bulan

10

5

3

2

50
25
15

10

Total 20
Sumber: Ha,sil Olah Data Item 3

100
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Berdasarkan tabel 4.3 tentang pendapatal anggota keluarga perbulan dapat

disimpulkan bahwa responden yang menjawab 2 j*a,lrlulat sebanyak 10 orzng

atau 50%, rcsponden yang menjawab 3 juta,/bulaa sebanyak 5 ollrng atatt 25yo,

responden yaag menjawab 4 juta,ibulan sebanyak 3 orang atau l5olo, dan

responden yang menjawab 5 juta,tulan sebanyak 2 orang atau 10%. Dari hasil

analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai skor tinggi adalah

pendapatan 2 jula,/bulan sebanyak l0 orang atau 50 %. Ini membultikan bahwa

pendapatun anggota keluarga yang berada di desa Mojong Katrupaten Sidrap

sangat rendah, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di daerah

tersebut.

4. Jumlah anggota keluarga yang tinggal satu atap

Tabel4.4 Frekuensi dan Persentase tentang j ,mtah
satu

Jawaban Frekuensi Persentase oZ

a. 3 olang

b. 4 orang

c. 5 orang

d. 2 5 orang

atrggota keluarga yang

5

8

6

I

25

40

30

5

Total 100

Sumber: tlasil Olah Data Item 4

Berdasarkan tabel 4.4 tenlsng jumlah anggota keluarga yang tinggal satu

atap dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab 3 orang sebanyak 5

orang ala[ 25o/o, rcsponden yang menjawab 4 orang sebanyak g orang atau 4Tyo,

respondel yang menjawab 5 orang sebanyak 6 oratg atau 30olo, dal responden

yang menjawab 25 orang atau 5olo. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan

20
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bahwa anggota keluarga yang tinggal seatap sebanyak 4 orang mempunyai skor

tinggi di desa Mojong Kabupaten Sidrap. Hal ini membuktikan bahwa dari

perdapatan perbulan tidak sebanding dengan banyaknla anggota keluarga yang

harus dibiayai. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak anggota keluarga

salah satu hal yang meqiadi faklor penyebab kemiskinan yang terjadi di desa

adalah nelayaMoj ong Kabupaten Sidrap.

5. Junlah anggota keluarga berdasarkanjenis kelamin yang tinggal serumah

Tabel4.5 Frekuensi dan Persentase tentang Jun ah anggola keluarga
berdasarkan jenis kelamin yang tinggal serumah

Jawaban Frekuensi Persentase o/o

a. Lakilaki

b, Perempuan

Total 100
Sumber: I{asil Olah Data Item 5

Berdasarkan tabel 4.5 tentang Judah anggota keluarga berdasa*an jenis

kelamin dapat disimpulkar bahwa responden yang me4jawab takiJaki sebanyak 8

orang atau 40%, dan responden yang meqjawab sebanyak perempuarr 12 orang

atau 60%. Dari hasil amlisis tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota keluarga

yang tinggal seatap lebih banyak perempuan dibandingkaa dengan laki-laki,

melihat kondisi tersebut maka pemenuhan kebutuhan cukup tinggi.

40

60

8

t2

20
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6. Jun ah anggota keluarga berdasarkan rentang umur

Tabel4.6 Frekuensi dan Persentase tentang jumlal anggota keluarga
berdasa*an renlang umur

Jawaban Frekuensi Persentase oZ

a.0-5tahun
b.6-10tahun
c. 1l - 15 tahun
d. 16 - 20 tahun
e. I 20 tahun

2
4
3
'1

4

10

20
l5
35
20

Total 100
Sumber: Hasil Olah Data Item 6

Berdasarkan tabel 4.6 tentang jumlah anggota keluarga berdasarkan

renlang umur dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab 0-5 tahun

sebatryak 2 orang atau 10o2, responden yang meqjawab 6-10 tahun sebanyak 4

oralg atan 20o/o, responden yang merjawab 11-15 tahun sebanyak 3 orang atau

1502, responden yang meujawab 16-20 tahru sebanyak 7 orang atau 35olo datr

responden yang menjawab >20 sebanyak 4 orang atau 20o/o. Dan hasil analisis

temebut dapat disimpulkan bahwa junlah anggota keluarga berdasarkatr rcntanga

umur yang mempuoyai frel'-uensi tedinggi ad ah 16:20 tahuo. Memperhatikan

hal tersebut maka dalam anggota keluarga masih banyak yang berada dalam usia

belum produltif sehingga membebani dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

7- An:qgola, keluaga mendapatkan kesulitan layanan kesehatan dasar di clesa
Mojong Kabupaten Sidrap

Tabel4.7 Frekuensi dan Persentase tentang Anggota keluaga mendapatkan
kesulilan layamn kesehalan dasq! di {es? Mojong Kabupaten Sidrap

Jawaban Frekuensi Persentase o/o

a.Ya

b. Tidak

'1

13

35

65

Total 20
Sumber: Hasil Olah Data Item 7

100
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Berdasarkan tabel 4.7 tentang anggota keluaga mendapatkan kesulitan

layanan kesehatan dasar di desa Mojong Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan

bahwa responden yang menjawab ya sebanyak 7 orang atau 35olo, dan responden

yang meDjawab tidak sebanyak 13 orang atau 65%. Dari hasil analisis ters€but

dapat disimpulkan bahwa frekuensi yang jawaban tidak lebih besar dibandingkan

dengan ya hal ini menunjukkan bahwa masihh perlunya meningkatkan pelayanan

kesehatan dasar pada anggota keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidrap.

8. Mutu layanan kes€hatan dasar di desa Mojong Kabuparen Sidrap

Tabel4.8 Frekuensi dan Persentase tentang Mutu layanan kesehatan dasar di
desa Mojoq Kabuparen Sidrap

Jawaban Frekuersi Persentase o/n

a. Tinggr

b- Rendah

Total 100

Sumber: Hasil Olah Data Item 8

Berdasarkan tabel 4.8 tentang Mutu layanan kesehatan dasar di desa

Mojong Kabuparen Sidrap dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab

tinggi sebanyak 5 orang atau 25%, dan responden yang menjawab rendah

sebanyak 15 orang atau 75o/o. D?[i hasil analisis tersebut dapat disimpulkan

bahwa mutu layanan kesehatan dasar perlu ditingkatkan hal ini disebabkan masih

tingginya responden yang meDjawab rendabnya mutu layanatr k€sehatatr terhadap

anggota keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidmp.

25

75

5

15
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9. Pemahaman anggota keluarga tcntang perilaku hidup sehat di desa Mojong
Kabupaten Sidrap

Tabe14.9 Frekuensi dan Persentase tentang Pemahaman anggota keluarga
tentang pedlaku hidup sehat di desa Mojong Kabupaten Sidrap

-Tauraban Frckuensi Pe$entase 9/d

a. Ya

b. Tidak

8

12

40

60

Total 100
Sumber: Hasil Olah Data Iten 9

Berdasarkan tabel 4.9 tentang Pemalaman anggota keluarya tentang

perilaku hidup sehat di desa Mojong Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan bahwa

responden yang menjawab ya sebaayak 8 oraog atau 40%, dan responden yang

menjawab tidak sebanyak 12 ol2ng at3Jl 60yo. Dari hasil analisis tersebut dapat

disimpulkan bahwa perlunya peningkatan pemahaman anggota keluarga tentang

perilaku hidup sehat ha1 ini disebabkan masih tingginya responden yyang

menjawab tidak sebanyak 12 or?(ry aia.u 60Yo.

10. Jarak fasilitas layanaa kesehatan di desa Mojong Kabupaten Sidrap dengan
anggota keluarga

Tab€I4.10 Frekuensi dan Persentase tentang Jarak fasilitas layanao kesehatan di
desa Mojo[g Kabupaten Sidrap dengan anggota keluaxga

Jawaban Frekuensi Pe$entase o/o

20

20

a. Jauh

b. Dekat

14

6

'10

30

Total
Sumber: Hasil Olah Data ltem 10

Berdasarkan tabel 4.10 tentang Jamk fasilitas layanan kesehatan di desa

Mojong Kabupaten Sidmp dengan aoggota keluarga dapat disimpulkan bahwa

responden yang menjawab jauh sebanyak 14 orang aiatllYo, dar:. responden yang

menjawab dekat sebanyak 6 oriurg atau 30%. Dari hasil analisis tersebut dapat

100
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disimpulkan bahwa Jank fasilitas layanan kesehatan di desa Mojong Kabupaten

Sidrap dengan anggota keluarga jauh dengan jawaban responden 14 orang atau

70%.

11. Pelayanan puskesmas kepada anggota keluarga di desa Mojong Kabupaten
Sidrap

Tabel4.11 Frekuensi dan Persentase tentang Pelayanan puskesmas kepada
anggota keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidrap

Jawaban Frekuensi Persentase %
a. Puas

b. Tidak puas 13

35

65

100

Sumber: Hasil Olah Data It€m l1

Berdasarkan tabel 4.11 tentang Pelayanan puskesmas kepada anggota

keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan bahwa responden

yang menjawab puas sebanyak 7 orang atau 35%, dan responden yang menjawab

tidak puas sebanyak 13 orang atau 65%. Dan hasil analisis tersebut dapat

disimpulkan bahwa pelayanan puskesmas terhadap anggota keluarga di dem

Mojong Kabupaten Sidrap berada tlalam tingkat rendab, hal ini dibuktikan dengan

l3 orang atau 65% yang meqjawab dalam kategori tidak puas.

12. Fasititas pendidikan di desa Mojong Kabupatetr Sidrap

Tabel4.12 Frekuensi dan Persedase tentang Fasilitas pctrdidikao di desa Mojong
Kabupaten Sidrap

Jawaban Frekuensi Persentase oZ

a. lengkap

b. Kurang

Total

9

l1

45

55

Sumber: Hasil Olah Data Item 12

100
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Berdasarkan tabel 4.12 te[tang Fasilitas perdidikan di desa Mojong

Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab lengkap

sebanyak 9 orang atau 457o, dan respoaden yang merjawab kurang sebanyak I I

orang atau 55%, Dart hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Fasilitas

pendidikan di desa Mojong Kabupaten Sidrap masih jauh dari yang diharapkan

sehingga sangat mempengaruhi pendapatan anggota keluarga di daerah tersebut.

13. Keseojangan biaya pendidikan teftadap anggota keluarga di desa Mojong
Kabupaten Sidrap

Tabe14.l3 Frekuensi dan Persentase tentatrg KesenjFngrn biaya pendidikan
terhadap aoggota keluarya di desa Mojong Kabupatep Si&ap

Jawaban Frekuensi Persentase 7o

a. Ya

b- Tidak

12

8

60

40

100

Sumber: Hasil Olah Data Item l3

Berdasarkan tabel 4.13 tentang Kesenjangan biaya pendidikao teftadap

anggota keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidmp dapat disimpulkan bahra

responden yang menjawab ya s€banyak 12 o:.ertg aialt 60yo, dan responden yang

menjawab tidak sebanlak 8 otuLg . J 4V/o. Dari hasil analisis tersebut dapat

disimpulkan bahwa masih terjadi kesenjaqan biaya pendidikan di desa Mojong

Kabupaten Sicbap, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden dimana kategori

jawaban ya sebanyak 12 oreng atan 60 Yo.
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14. Anggota keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidrup yang putus sekolah

Tabel4.14 Frek:uensi dan Persentase tenlnng Arggota keluarga di desa Mojong
Kabupaten Sidrdp yang Dutus sekolah

Jawaban Frekuensi Penentase 9/o

a. Ya

b. Tidak

t2

8 40

Total
Sumber: Hasil Olah Datalbm 14

Berdasarkau tabel 4.14 tentang Anggota keluarga di desa Mojong

Kabupaten Sidrap yang putus sekolah dapat disimpulkan bahwa responden yang

meqjawab ya sebalyak 12 orarL9 *at 60%, d^n responden yang menjawab tidak

sebanyak 8 orang atau 40%. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa

anggota keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidrap lebih banyak yang putus

sekolah dibandingkan yang lanjut, hal ini disebabkan sekolah masih jauh da!

kurangnya biaya untuk pendidikan mereka"

15. Kesempatan memperoleh pendidikan anggota keluarga di desa Mojong
Kabupaten Sidrap

Tabel4.l5 Frekuersi dan Persentase tentaog Kesempatan mempercleh
pendidikan anggoia keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidrap

Jawaban Frekuensi Pe$entase oZ

10020

a, Terbatas

b. Tidak terbatas

i1

9

Total 20 100

Sumber: Hasil Olah Data Item 15

Berdasarkan tabel 4.15 tentang Kesempatan memperoleh pendidikan

arggota keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan bahwa

responden yang menjawab terbatas sebanyak li orng aian 55o/o, dan lesponden

yang menjawab tidak terbatas sebanyak 9 o.ang atau 45o/o- Daci hasil analisis
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te$ebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan di desa

Mojong kabupaten masih perlu ditingkatkan.

16. Beban pendidikan yang ditaoggrmg oleh anggota keluarga di desa Mojong
Kabupaten Sidrap

Tabel4.16 Freloensi dan Persentase tentang Beban pendidikan yang ditanggung
oleh anggola keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidrap

Jawaban Frekuensi Pe$entase o/o

a. Tinggi

b. Rendah

t3

7

65

35

100

Sumber: Hasil Olah Data Item 16

Berdasarkan tabel 4.16 tentang Beba( pendidikan yaag ditanggung oleh

anggota keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan bahwa

responden yang menjawab tinggi sebanyak 13 orang atau 659/0. dan responden

yang menjawab rendah sebanyak 7 oratrg atau 35%. Dari hasil analisis tersebut

<iapat disimpulkan bahwa beban pendidikan yang ditanggung anggoia keluarga di

d€sa Mojong Kabupaten Sidrap masih tinggi denganjawaban responden sebanyak

1 3 omng alau 65010.

17. Lapangan pekerjaan yang ada di desa Mojong Kabupaten Sid@p

Tahel4.l1 Frekuensi dan Persentase tentang Lapangan peke{aan yang ada di
desa Moi

Jawaban Frekuensi Persentase oZ

40
30
20
10

Total

a- Petani
b. Nelayan
c. PNS
d. Buuh

8

6
4
2

20
Sumber: Hasil Olah Ddalfteml'7

100
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Berdasarkan tabel 4.17 tentang Lapangan pekerjaan yang ada di desa

Mojong Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab

petani sebanyak 8 orang atau 40ol0, responden yang menjawab nelayan sebanyak 6

orang atau 30olo, responden yang menjawab PNS sebanyak 4 orang alat2l%o, darr

responden yang menjawab buuh sebanyak 2 onr\g atalr 10%. Dari hasil analisis

tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian di desa Mojong Kabupaten

Sidrap sebagian besar adalah petani.

18. Tingkat prcduktifitas lapangan keda yang ada di desa Mojong Kabupaten
Sidrap

Tabel4.l8 Frekue$i dan Persentase tentang Tingkat prcduktifitas lapangan
kerja yang ada di desa Mojong Kabupaten Sidrap

Jauaban Frekuensi Persentase o/o

a. Titrggi

b. Rendah

Total 100
Sumber: Hasil Olah Data Item I 8

Berdasarkan tabel 4.18 tentang tingkat produktifitas lapangan kerja yang

ada di desa Mojong Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan bahwa responden yang

meDjawab tinggi sebanyak 5 omng atau 25%, dan responden yang nenjawab

rendah sebanyak 15 orang atau 75%. Dari hasil analisis tersebut dapat

disimpulkan bahwa tingkat produktifitas lapaogan kerja di desa Mojong

Kabupaten Sidrap sangat rendah.

19. Keberadaan perusahaan industri di desa Mojong Kabupaten Sidrap

Tabel4.19 Frekuensi dan Persentase tentang Keberadaan perusahaan industri di
desa Mojong Kabupaten Sidmp

Jawaban Frekuensi Persentase o/o

5

t5

25

'15

20

a. Ada
b. Tidak ada

3

I't
15

85

Total 20
Sumber: Hasil Olah Dala Item 19

100
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Berdasarkan tabel 4,19 teDtang Keberadaan perusahaan industri di desa

Mojoq Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab

ada sebanyak 3 orang atau 15%, dan responden yang meojawab tidak ada

sebanyak 17 orang atau 85%. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan

bahwa keberadaan industri di desa Mojong Kabupaten Sidrap sangat kurang, dari

hal tersebut dapat mempenga$hi penganggua! di daerah tenebut. Dengan

kondisi demikian anggota keluarga kurang mendapatkan perhatian dalam hal

lapangan kerja. Industri yang ada hanya industi kecil saja, sehingga lenaga

kerjanya direkrut dari aaggota keluarga sendiri.

20. Kesempatan bekerja anggota keluarga di desa Mojong Kabupaten Sid&p

Tabel4.20 Frekuensi dan Pe$entase tentatrg K€sempatal bekeda anggota
keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidrap

Jawaban FreLuensi Persentase o/o

a. Tingg

b. Rsndah

Total 100

Sumber: ttusil Olah Data Item 20

Berdasarkan tabel 4.20 tanlar:g Kesempatan bekefa anggota keluarga di

desa Mojong Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan bahwa responden yang

menjawab tinggi sebanyak 4 orang atau 20olo, dan responden yang meqlawab

rendah sebanyak 16 orang atau 80%. Dari hasil analisis te$ebul dapat

disimpulkan baiwa kesempatan bekerja anggota keluarga di desa Mojong

Kabupaten Sidrap sangatlah minim, hal ini dipengaruhi matapencaharian mereka

yang mengandalkan pertanian. Perturnbuban penduduk tidak bedmbang dengan

luas lahan yang ada di daerah te$ebut. Semakin bertambahnya jumlah penduduk

namun luas lahan pertadan yang statis.

4

l6

20

80
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21. Sawah yang digarap arggota keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidrap
merupakan milil sendiri

Tabel4.21 Frckuensi dan Persentase tentang Sawah yang digamp anggota
keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidmp merupakan milik sendiri

Jawaban Frekuensi Persentase o/o

a. Ya

b. Tidak

8

12

40

60

Total 100
Sumber Hasil Olah D*altem2l

Berdasarkan tabel 4.21 tentang Sawah yang digarap anggota keluarga di

desa Mojong Kabupaten Sidrap merupakan milik sendiri dapat disimpulkan

bahwa responden yang merjawab ya sebanyak orang atau 40ol0, dan responden

yang menjawab tidak sebanyak orang atau 60%. Dad hasil analisis temebut dapat

disimpultan bahwa anggota keluarga di desa Mojong Kabupaten Sidrap yang

menggarap sawah lebih baolak milik omng lain, dari hal tersebut menyebabkan

hasil yalg diperoleh harus dibagi dengan pihak yang purya taoah. Dan apabila

panen gagal maka sangat merugikan bagi sipenggarap karena beban biaya yang

mereka harrrs tanggung seDdiri.

22. Akses dalam mengembangkan kopemsi dan usaha di desa Mojong Kabupaten

Sidrap

Tabel4.22 Frel:uensi d€n Pe.sentase tentang Akses dalam mengenbangkan
koperasi dan usaha di desa Mojong Kabupaten Sidrap

Jawabarl Frekuensi Persenlase o/o

a. Tinggi

b. Kurang

Total 100

Sumber; Hasil Olah Data ltem

Berdasarkan tabel 4,22 tenlang Akses dalam mengembangkan koperasi

dan usaha di desa Mot'ong Kabupaten Sidrap dapat disimpulkan bahqa responden

5

15

25

75
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yang menjawab tinggi sebanyak 5 orang atau 257o, dan responden yang menjawab

kurang sebanyak 15 orarg atau 75%. Dai hasil analisis tersebut dapat

disimpulkan bahwa kopemsi di desa Mojong Kabupaten Sidrap kurang

berkembang dengan baik. Pengadaan samna dan prasarana pertanian masr'h

didominasi oleh pemilik usaha sendiri. Dari persoalan tersebut diharapkan adanya

sentuhan dari pemerintah setempat untuk menumbuhkembangkan koperasi yang

ada di daerah tersebut. Masih kuraagnya bantuan pemerintah baik itu berupa

sarana pftisaraff! maupun berupa anggaran untuk mengembangkan koperasi'

23 . Waktu yang ditempuh dalam perjalanan ke kota kabupaten masih lama

Tabel4.23 Frekuensi dao Persentase tentang Waktu yang ditempuh dalam

Derialanan ke kota kabupaten masih lama

---iawaban-Frel'uensi Persentaseg/o

a. Ya
b. Tidal

55
45

1l
9

Total 20 100

Sumbol: Hasil Olah Dsiallerll23

BerdasarkaD tabel 4.23 tmang wal.tu yang ditempuh dalam perjalanan ke

kota kabupaten masih lama dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawah

ya sebanyak 1 1 orang atau 550lo, dan responden yang rne4jawab tidak sebanyak 9

orang atau 45olo. Dari hasil analisis te$ebut dapat disimpulkan bahwa *aktu yang

lama ditempuh ke kota kabupaten yang masih lama akan mempengaruhi dalam

menjual hasil panen dan pengadaan sarana pmsarana pertanian dan nelayan di

desa Mojong KabuPaten SidraP.
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24. Kondisi jalan di desa Mojong lGbupaten Sidrap

Tabel4.24 Frekuensi dan Persentase tentang Kondisi jalan di desa Mojong
Kabupaten Sidrap

Jawaban Frekuensi Persentase 9/n

a. Baik

b. Buruk 13

35

65

Total 100

Sumber: Hasil Olah Datalrd.m24

Berdasarkan tabel 4.24 lefialj^g kondisi jalan di desa Mojong Kabupaten

Sidrap dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab baik sebanyak 7

otang atau 35o/o, dan responden yang menjawab buruk sebanyak 13 orang atau

65%. Dari hasil amlisis tersebut dapat disimpulkan bahwa jalan yang nerupakan

salah satu yang mempengaruhi dalam memperlancar tramportasi di desa Mojong

Kabupaten Sidrap masih dalarn kondisi yang memperihatinkan. Dengaa kondisi

jalan yarrg masih jauh dari harapan akan memperlambat dalam semua kegiatan

yang dilaksanakan dan akan berdanpat pada pendapatan yang dihasilkan oleh

anggola keluarga yang ada di desa Mojong Kabupaten Sidrap.

25. Desa Mojong Kabupaten Sidrap selalu mendapatkan pembangunan

infrastruktur j alan setiap tahunnya

Tabe14,25 Frekuensi dan Persentase tentang Desa Mojong Kabupaten Siclrap
selalu mendapatkan pembangunan infiastul'1ur jalan setiap tahunnj,a

Jawaban Frekuensi Persedase o/o

a. Ya

b. Tidak

3

t7

l5

85

Total
Sumber: Hasil Olal Datahem25

Berdasarkan tabel 4.25 tentang Desa Mojong Kabupaten Sidrap selalu

mendapatkan pembangunan infiastukturjalan setiap tahunnya dapat disimpulkan

100
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bahwa responden yang menjawab ya sebanyak 3 omng atau 157o, dan responden

yang meqjawab tidak sebanyak 17 orang atau 650/o. Darl hasil analisis tersebut

dapat disimpulkan bahwa perbaikan jalan di desa Mojo4 Kabupaten Sidrap

masih kurang diperhatikan oleh pemerintalL kondisi te$ebut akan menghambat

segala aktivitas di daemh telsebut. Desa Mojong Kabupalen Sidrap

yang agak jauh dari jalan utamay'provinsi harus benar-benar diperhatikan kondisi

jalanyq karena t'enJ'a adanya perhatian pemerintah yang serius akan

memperlambat perkembangan pembangunan dan akan menyebabkan kemiskinan

yang dialami masyarakat tidak dapat te$elesaikan dengan baik,

B. Pembahasrn

Berdasarkatr hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, tentang

berbagai hal yang meqjadi faktor peryebab kemiskinan yang terjadi di desa

Mojong Kabupaten Sidrap, akan diperjelas dalarn pembabasan penelitian ini.

Indikator-indikator yang menjadi penyebab kemiskinan di desa Mojong

Kabupaten Sidmp akan dlielaskan sebagai berikut:

I . Junlah anggota keluarga yang bekerja

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anggota keluarga di desa

Mojong Kabupaten sidrap rn'sih kuang yang bekerj4 hal ini akan menimbulkan

mengangguftm yang sangat tinggi. Selain membawa akibat buuk terhadap

perekonomian secara keseluruhar:, pengangguran ].ang tedadi juga akan

membawa beberapa akibat buuk terbadap individu dan asyaraka! sebagai

berikut :
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Pettama, pengar.ggwan menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan

pendapatan. Di negara-negara maju, paxa penganggur nemperoleh tunjangan

(bantuan keuangao) dari badan asuransi pengangguaq dan oleh sebab ih! mereka

masih mempuayai pendapatan untuk membiayai kehidupannya. Sebaliknya di

negam-negam berkembang tidak terdapat program asuransi pengangguran, dan

karenanya hidup penganggur barus dibiayai oleh tabungar masa lalu atau

pinjaman. Keadaan ini poteruial bisa mengakibatkan pedengkaran dan kehidupan

keluarga yang tidak harmonis.

Kedua, penganggwan dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya

keterampilan. Keterampilan dapat mengedakan sesuatu pekedaan hanya dapat

dipertahankan apabila keterampilan lersebut digunakar dalam praktek.

Pengangguan dalam kurun v/a(tu yang lama akan menyebabkan skills pekefa

semakin merosot.

r(elig4 pengangguan dapat pula menimbulkan ketidak stabilan sosial dan

politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat

menimbulkan rasa yang tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa.

Golongan yang berkuasa akan semakin tidak populer di mata masyaratat, dart

berbagai tuntutan dan ritik akan dilonta*an kepada pemedntah dan adakalanya

hal itu disertai pula dengan tindakan demonstrasi da.r hura hara. Kegiatan_

kegiatan kriminal seperti pencurian dan perampokan dan lain sebagainya akan

semakin meningkat.

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapakn masyarakat

yaltg pada akhimya mengurangi tingkat kemakmurao yang telah dicapai

seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur
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tentunya akan meningkatkan peluang mereka tedebak dalam kemiskinan karena

tidak meniliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat bunrk,

kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk

bagi kesejahteraan masyamkat dan prospek pembanglrnan ekonomi dalam jangka

paJrjang.

Hubungan yang erat sekali antara lingginya jundah penganggura4

dengan jurnlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar merek4 yang tidak

mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh \\aktu (part time)

selalu bemda diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Zincolin Arsyad,

1999). Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka benaaha

untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa <iilakukan adalah bekerja untuk

mendapatkan penghasilan. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur,

konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik,

kondisi ini membawa dampa.k bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah

penduduk miskin yang ada-

Jumlah pengangguran erat kaitanya dengan kemiskinan di Indonesia yang

penduduknya memiliki ketergantmgan yang sangat besar atas pendapatan gaji

atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekedaan menyebabkan

berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli

kebunrhan sehari-hari. Yarg artinya bahwa semakin tinggi petrgarggwan maka

akan meningkatkan kemiskinar.

2. Jurnlah anggota keluarga yang ditanggug

Beban masyarakat miskin semakin berat sebagai akibat besamya

tanggungal keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorcng terjadinya
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migasi. Menwut data BpS, rumah tangga miskin mempunyai rata_rata anggota

keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskir Rumah tangga miskin di

perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang sedangkan lata_rata anggota

rumah tangga miskin di perdesaan adalah 4,8 omng. Dengan beratnya beban

rumah tangge, peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan

meojadi teftambat dan sering mereka harus bekeda untuk membantu membiayai

kebutuhan keluatga. Oleh karena itu, rumah tangga miskin hauus menanggung

beban yang lebih besar.

Apabila memperbatikan jumlah anggota keluarga yang tinggal tlalam mtu

rumah yang mana tidak terjadi keseimbangan anta€ yang bekerja dengan yang

tidak baik ditinjau dari usia produktifmaupun usia sekolah, maka keadaan di desa

Mojong Kabupater Sidmp sangatlah memperihatinkan. Jumlah anggota keluarga

yang bekerja lebih sedikit dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak

bekerja. Dimana pemenuhan kebuh.rhan hidupnya yang sangat tinggi,

Kondisi yang terjadi di desa Mojoag Kabupaten Sidrap tentang banyaknya

jrmlah alggola fteluarga yang ditanggrmg disebabkan susalmya membuat rumah

tempat tinggal bagi anggota keluarga yang sudah menikah. pasangan yang sudah

menikah masih tinggal di rumah orang tua mereka karena biaya untuk membuat

rumah tempal tinggal yang sangat tinggi.

Kondisi yang dialami merupakan salah satu faltor penyebab kemiskinan

yang te{adi di desa Mojong Kabupaten Sidrap. Untuk mengentasan kemiskinan

pada indikator jumlah anggota keluarga yang ditanggung maka pemerintah dan
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masyarakat setempat berusaha membuka peluang kerja selain dari bertani dan

nelayan.

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin medngkat pula beban

rmtuk hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga

banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan sudah pasti

akan menimbulkan kemiskinan.

3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan

lvlasyarakat miskin menghadapi masalah keterbatasan akses layanan

kesehatan dan rendahnya status kesehatan ya[g berdampak pada rendahnya daya

tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafl<ah, terbatasnya kernampuan anak

dari keluarga untuk tumbuh dan trerkembang, dan rendahnya demjat kesehatan

ibu. Penyebab utama dari rendalmya derajat kesehatan masyarakat miskin selain

ketidakcukrpan pangan adalah keterbatasan akses tefiadap layanal kesebatan

dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap

pedlaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reprcduksi. Rendahnya

kecukrpan pangan dan terbatastrya layanan kesghatan untuk masyarakat miskin

dapat dilihat dad kasus kematian yallg diakibatkan oteh gizi buruk.

Akses masyarkat miskin memang masih terbatas terhadap layanad

kesehatan yang memadai dan masih tedadinya keterlambaian pemberian layanan

kesehatan. Kasus gizi buruk yang dialami melupakan salah satu kasus rendahnya

tingkat pengetahuan masyarakat tentang gizi. Selain itu, Indonesia juga

mengalami kasus mewabahnya polio di berbagai wilayah karena kesadaran

masyarakat untuk ikul sertra dalam imunisasi polio sangat kurang. Kuiangnya

kesadamn masyarakat tersebut terjadi karena masyarakat tidak mengetahui adanya
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layanan kesehatan yang tersedia dan L:urangnya pengetahuan masyarakat

mengenai berbagai jenis penyakit. Salah satu keluhan utama masyarakat miskin

adalah mahalaya biaya p€ngobatan dan perawatan. Hal ini disebabkan oleh

jauhnya tempat pelayanan kesehatan dan rendahnya j aminan kesehatan.

Masalah lainnya dalah rcndatrnya mutu layanan kesehatan dasar yang

disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, L:urangnya peralatan, dal

kurangnya sarana kesehatan. Kecenderungan penyebaran tenaga kesehatan yang

tidak merata dan terpusat di daerah perkotaan juga menyebabkan kurangnya akses

terbadap pelayanan kesehatan bemutu.

Guna mengentaskan kemiskinan dalam bidang kesehatan maka lakr:kan

investasi di bidang kesehatan dengan follrs pada perbaikan mutu layanan

kesehatan dasar (oleh pemerintah dan swasta) dan akses yang lebih baik ke

layanan kesehatan yang penting adalah membangun dan memperbaiki program

yang diluncurkan belum lama ini berdasarkan kajian yang ada, yatrg merujuk pada

kebutuhan untuk memperbaiki penentuan sasaran dan membuka kesempatan

untuk penyediaan layanan.

4. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan

Masalah yang dihadapi masyarakat miskin lmtuk menempuh pendidikan

sampai ke padajenjang yang optimal adalah terbatasnya akses layanan pendidikan

dan rendabnya mutu layanan pendidikan. Keterbatasan masyarakat miskin untuk

mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan te6atasnya jangkauan

fasilitas pendidikan, tingginya beban biaya pendidikan, terbatasnya prasarana dar

sarana pendidikarq terbatasnya jurnlah sekolah yang layak untuk proses belajar-
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mengajar, dan terbatasnyajwnlah SLTP di daerah perdesaan, daerah terpencil dan

kartong-kantong kemiskinan.

Dari sisi ketersediaan prasarana dan sarana pendidika4 meskiputr jurnlah

gedung SDA4I meningkat tetapi sebagian rusak parah, dan sebagian lagi rusak

tapi masih bisa digunakan. Pemoalan mengenai terbatasnya pera.latan penunjang

kegiatan belajar, jurnlah guu yang kuang, rendahnya kemampuan guru yang

dikemukakan oleh masyarakat miskj4 terutama di kalangan nelayan, petani lahan

kering dan buruh tani pada aklimya berdampak pada rendahnya mutu pendidikan

yang diperoleb anak-anak keluarga miskin.

Ditinjau dari jumlah dan pe$ebamn SLTP/MTs, masih tedadi

ketimpangu terutama di daerah perdesaan, Hal ini mengakibatkan rendahnya

APK dan APM untuk jenjang SLTPltr4Ts di perdesaan. Pendidikan nonforrnal

merupakrn pendidikan alternatif bagi masyamkat temasuk masyarakat miskin,

baik yang putus sekolah tidak sekolah, buta hurut dan orang dewasa yartg

menganggur. Pengalaman memmjukkan bahwa Program Paket A setara SD dan

Paket B setara SLTP yang diselenggarakan m€lalui pendidikan nonfonnal hampir

100% diikuti oleh warga belajar dad keluarga miskir Begitu juga program

keaksaraan ftngsional, beasiswa anak keluarga miskin daa program kejar usaha

sangat dipedukan oleh keluarga miskin.

5. Terbatasnya kesempatatr kerja dan berusaha

Masyarakat miskin hanya memiliki sedikit pilihan atas peke{aan yang

tayak dan peluang yang terbatas rmtuk mengembangkan usatra mereka,
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Terbatasnya lapangan pekerjaan yang te$edia menyebabkan mereka terpaksa

metakukan pekerjaan yaag beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang seimbang

dan kurang kepastian akan keberlatrjulannya. Usaha yang dilakukan masyarakat

miskin juga sulit berkembang karena menghadapi persaingan yang tidak

seimbang, keterbatasan modal, serta kurangnya ketrampilan dan p€ndidikan'

Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya kesempatan

kerj4 terbatastrya peluang pengembangan usah4 lemahnya perlindungan terhadap

aset usah4 dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagj

pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan

pembantu rumahtangga.

Keterpaksaan untuk mendapatkan pekerjaan apa saja yang tersedia

menyebabkan lemahnya da}? tawar masyarakat miskin dan ting$nya kercntaDan

terhadap perlakuan yang merugikan. Masya&kat miskin juga harus mau

menerima pekerjaan detrgan imbalan ]ang terlalu rendah dengan rentan terhadap

pemutusal hubungan kerja secara sepihak oleh pemberi kerja" Kesulitan ekonomi

juga memaksa anak dan perempuan untuk bekerja' Peke{a perempuan' khususnya

buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangg4 serta pekerja anak

menghadapi resiko yang sangat tinggi untuk dieksplotasi secara berlebihaq tidak

menerima gaji alau digaji sangat murah, dan diperlalcukan secara tidak manusiawi'

6. Buruknya infrastruldur jalan

Infrastruktur memiliki

perekonomian. Semakin baik

pengarulnya terhadap keadaan

peran yang sangat penting dalam sistem

keadaan infiastruktur, semakin baik pula

€konomi. Maka dari itu infiastrukur merupakan
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ural nadi perekonomiarq yang menenhrkan lancar atau tidaknya kegiata[

perekonomian.

Sebuah wilayah dengan infiastruktur yang bagus, maka bisa dipastikan

bahwa wilayah temebul memiliki keadaan ekononi yang kuat. Sebaliknya, jika

suatu daerah memiliki infiastrukh[ yang relatifjelek, keadaan ekonominya pun

cenderung tidak begitu bagus. Kebijakan infastrulCur bat*an dapat dijadikan

sebagai strategi induk oleh pemerintah, yakni me4jadi lokomotif pergerakan

perekonomian.

Melalui kebijakan pembangunan yang dirancang oleh Pemda setempat

yang tertuang dalam Rencana Pembanguar Jangka Menengah (RPJM) tahun

2010-2015, yaitu bahwa pembanguaaa infiastrultur menjadi salah satu pilar

utama dalam rencana pembangunan Kabupaten Sidrap dalam lima tahun kedepan.

Memang jika melihal kondisi infiastmktur yang ada di Kabupaten Sidrap hingga

saat ini keadaarmya masih jauh daxi harapan.

Jika kondisi jalan dalarn kota saja buruk, lantas bagaimana dengan kondisi

infiastruktur di keaamatan maupun desa-desanya. Infiastukur yang

meqghubungkan setiap kecamatan maupun desa di Kabupaten Sidrap kondisinya

hampir merata masih buruk. Tidak sedikit kita menemui jalan aspal yang sudah

rusak, jalan yang masih be6atu, latdt (tanah merah dengan batu kerikil) atau

bahkanjalan yang memang belum pemah tersentuh oleh aspal,

Dari kondisi infrastruktw yang cukup buuk yang terdapat hampir di setiap

kecamatan di Sidrap terutama yang terhubung dengan desa-desa, kondisi ini

saogat beryengaruh terhadap pembangunan di desa-desa yang ada. Tidak herao

jika infiastruktu ini juga memberi dampak bagi kemajuan desa. Perlu diketahui
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bahwa untuk wilayah Mojong ini masih terdapat daerah-da€rah ya(Ig terisolir atau

tertinggal baik dari segi pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial

serta dari aspek lainnya.



BAB I'I

KESIMPULA}I DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diumikan

mengenai fallor penyebab kemiskinan di desa Mojong Kabupaten Sidrcp sepedi

yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan faktor-faktor

yatrg mempengaruhinya sebagai beril:ut Jumlah anggota keluarga yang bekerja

masih perlu di bed latihan dan pengetahuan yang memadai sehingga dapat

menanggulagi jumlah keluarga yang ditanggung disamping itu p€layanan dari

pihak yang terkait Cemednlah) sangat dibu'tuhkan terulama pemenuhan sarana

kesehatan, pendidikan dan kesempatan bekeda bagi warga Ci desa te$ebut.

Dari berbagi indikator penyebab kemiskinan adihampkan bantuan

pemerintah rmtuk mengurangi jurlah rakyat miskin yang ada dapat

tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah ieknis yang digalakkan

pemerintah terutana pada penjagaan stabilitas harga balnn kebutuhan pokol

Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, Menyempumakan

daa memperluas cakupan progom pembangunan berbasis masyaekat. Progam

ini bqtujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan

masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaar serta memperkuat penyediaan

dukuogan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin yang ada di

Desea Mojong Kebupaten Sidrap.

64
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B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka dalam penelitian ini

disararkan untuk:

1. MelaLukan penelitian yang sama deogan indikator-indikator lainnya untuk

lebih mendalami faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terjadi pada suatu

daerah-

Pentingnya kesadaran masyarakat akan pentinya mernperhatikan aspek-aspek

yang menjadi faktor penunjang dalam mengenta$kan kemiskinan baik itu

dalam anggota keluaxga maupun secara nasional.

Perlunya perhatian pemerintah secara terpu$at detgan program-program ya.trg

behrl-betul menyetrtuh secara langsulg pada masyarakat untuk mengentaskan

kemiskinan di desa Moiong Kabupaten Sidrap.

3.
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Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 1501/UN36/PU2015
tanggal 5 Mei 2015 yang dibebankan kepada DIPA Universitas Negeri Makassar
Nomor: 023.04.2.41 522212014, langgal 5 Desember 2014.



(2) Pemb€yamn biaya penelitian akan dibayarkan secara bertahap ke rekening pIHAK
KETIGA dengan ketentuan sebagai berikut
a) Pqfb_afgraf Tahap pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatanyaitu 

.70%.X Rp.12i00,000,- = Rp.g,tSO,OOO,_(Delapan jut; t'rjrn ' lt* tir"putuh tibu rupiah) setelah surat perlanliin p6tatJanian' penetrtian ini
dilandatangani oleh kedua belah pihak.

b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana
k€giatan y,aitu,30% X Rp.l2,SOO,OOO,- = RI.J,75O,OOO,_t iga iua tuiun ratus
ma.putun ribu tupratr,l setelah menyerahkan Laporan Lengliap pe;elitian ke

Lembaga penelitian Universitas Negeri l\4akassar

Pasal 3

(1) Dana kegiatan pelaksanaan penetitian pNBp pps UNIV sebagaimana di maksudpada pasal 2 ayat (1.2)dibayarkan kepada PIHAK KETIGA:

Nama pada Rekening ; PROF DR H ANDIAMIRUDDIN
Nomor Rekening/Bank : O22S-O'\-OSS217_SO-3 (Bank BRI)

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak
l:lillfry-" ""l"rt?h 

dana sebagaimina dimaksud daram pasii 2 iyat (1) yang
otsebabkan karena kesalahan pIHAK KETIGA dalam menyampaikan iata peneliti
nama. bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tiOat seiuai Aengan
ketentuan.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengorganisir dan memfasititasi:
Uemlnar penelrtran. Sesuai funosi dan petan Lembaga peneljtian Universitas Negeri
Makassar

Pasal 4

(1) Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan (Mei s.d. Nopember 20j5), terhitung
- dari langgal yang tercanlum dalam surat perjanjian pelaksanaan penelitian.
(2) Apablla PIHAK KETIGA karena satu dan tain hat bermaksud mengubah

t-"191.9_ang-49k9"iiangka waktu yang tetah disepakati datam perjanjian ini makaPIllAK, XgttCe harus mengajukan permohonan terseOui tiepaOa eHeX
PERTAMA.

(3) Perub€han pelaksanaan penelitian hanya dibenarkan apabila telah mendapat
persetujuan lebih dahulu darj PIHAK PERTAMA.

(4) Apabila batas waktu penelitian telah habis sedangkan PIHAK KETIGA betum
ll:ly9gh[gn hasit pekedaan seturuhnya kepada ptHAK PERTAMA, maka prHAK
KETIGA dikenakan denda sebesar 1%o (satu permil) setiap hari iettrlambatan
dihitung dari. tanggat. jatuh tempo yang ditetapkan d;n atad maksimai 5"/o (tima
persen) dari jumlah nilai keseluruhan.

(5) Apabila PIHAK KETIGA tidak dapat memenuhi pekeriaan pelaksanaan tugas
penelitian ini sesuai Surat perjanjian pelaksanaan penelitian sebagaimana yang
dimaksud ayat 1 tersebut maka PIHAK KETTGA wajib mengembititan t<epadi
PIHAK KEDUA dana penelitian yang diterimanya, untul selanjuinya disetor ke Kas
Neqara.



Pasal 5

PIHAK KETIGA berkewajiban untuk:
(1) [4eniamin bahwa judul penelitian sebagaimana disebut pada pasat 1 bukan plagiat

atau duplikasi penelitian. Jika ternyata bahwa penelitian yang dilakukan adalah
plagiat atau duplikasi dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan itikat yang
kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelilian tersebut
dinyatakan batal, dan PIHAK KETIGA berkewajiban mengembalikan semua dana
yang telah diterima dari PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
Disamping itu akan di proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Menyampaikan laporan akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA sebanyak
3 (Uga) eksempelar bersama dengan artikel llmiah dan luaran lainnya sesuai
Standar Penulisan lGrya llmiah yang Terakreditasi dan 'l (salu\ buah soft copynya.

(3) Melaporkan logbook dan memaparkan hasil/luaran penelitian pada
seminar/workshop penelitian.

Pasal 6

Laporan hasil akhir penelitian yang tersebut pada pasal 5 harus memenuhi ketentuan
sebagai bedkut:

a. Bentuldukuran kertas kuarto.
b. Warna sampul Coklat Tua dan Cetak Punggung.
c. Di bawah bagian kulit sampulditulis:

Di biayai oleh
DIPA Universitas Negeri Makassar

Nomor: 023.04.2.41 5222/2014, l€nggal 5 Desember 2014
Sesuai Surat Keputusan ReKor Universitas Negeri Makassar

Nomor: 1501/UN36/PU2015 tanggal 5 Mei2015

Pasal 7

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan ke\,t/Ejiban pajak berupa:
1. Pembelian barang dan jasa PPN 10% PPh22,1,5%
2. Belanja honorarium PPh Pasal2l:

a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan lll, dan 6% bagi yang tidak
memiliki NPWP.

b. Untuk golongan lV sebesar 15%.
3. Dan Pajak - Pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pajak-pajak tersebut dibayarkan oleh PIHAK KETIGA ke Kas Negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal I
(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program Penelitian

tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Hasil Penugasan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari
kegiatan penelitian iniadalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga
Iain melalui Surat Keterangan Hibah.



Pasal 9

(1) Apabila tedadi perselisihan antara ketiga b€lah pihak dalam pelaksanaan perjanjianini akan dilakukan penvelesaian 
,_sec€ra 

musyawariih dan memjlih pengadilannegeri apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah. ,

(2) Hal-hal yang belum diatur datam perjanjian ini diatur kemudian oleh ketiga belahpihak secara musyawaaah.

Pasal 10

Surat perjanjian pelaksanaan oenetitian inj dibuat rangkap 4 (empat), dua diantaEnyabermaterai cukup sesuai de;oan kerentuan v"ns i;jair]-i5n 'liiii lr,","r"iny"dibebankan kepada ptHAK KEftcA

TAMA
baga Penelitian UNM,

Ffot Dr. H. Jufri, M.pd
NlP. 19591231 198503 1016

)

PIHAK KETIGA
Ketua Peneliti,

a--{d--*.^'**/-/"
Prof. Dr. Amlruddin Tawe, M.Si

NrP. 19560720 198303 I OO3

PPs UNM,

19641U2199103 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
IINIVERS]TAS NEGERI MAKASSAR (L'}TM)

LEIIBAGA PENELITIAN
Memra Pinisi Ut i.*M lt. 10 Jalan A Pa.aeeraag ?ertarani, Mrkassar

Tdaon: 8698i,{ - 8698J1 - 86f}468 Fax. 86879,1 - 868879
Laaa::: rrnv-un:a.ac.id Email: lemlittnrci2-yaloo.co-id

* !u5b X.pddudlr& du LinglusAn Eidlp

' A'nn lob.r<L) ..s ?@rnpe!
a lclit Budaya &! Sei Etni} Sda$si

. !u5h ivalen Trrdi{oEl Gizi daa K.rbtlan

.lu!{ rs6.eb.nge lnu Pendid:hu

. ftrnn ldudl dan Olth RaC!

Nomor : 1010/UN36.9/PLI2015
Lampiran : Satu berkas
Perihal : lzin Penelitian

Rekto.UNM {sebagai lapolah)

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diur"!W$

r "r--.*Fi

09 Juli 2015

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman lModal Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
di
Makassar

Dalam ranBka Pelakanaan Program Penelitian Tahun 2015 pada Lembaga Penelitian
UNM, dengan hormat disampaikan bahwa ketua peneliti yang tersebut dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Amiruddin Tawe, M.Si
NIP : 19560720 198303 1003
Fakultas : FE UNM

Akan melakukan penelitian dengan judul:

"Kojiqn Ekonomi Tentang Foktot Penyebab Kemisklnan di Desa Mojong Kabupdten
Sidtop"

Skema Penelitian : Penelitian PNBP PPs UNM Tahun 2015
Lokasi Penelitian : Desa Mojong Kabupaten Sidrap
Anggcta l]m Peneliti : Dr. H. Mudar Yunus, M.Si

Pelaksanaannya direncanakan selama 6 (enam) bulan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya yang bersangkutan dapat
diberikan izin penelitian.

ufri, M.Pd

1231 198503 1016
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KEI\,{ENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (I'NM)

LEI\TBAGA PENELITIAN
t{errJa Pidsi ttNMLt 10 Jala.n A Paryeralg P€1tlJari viliaisar

Tclepon: 869834 - 86985'{ - 860468 F3.i e68?9-{ - 868819

Laman: wrgrv.um.acjd Ernafl: lertlirum@]-ahoo co id
. ?slt! K.psdud*& ds L$+8er! gid+
* :uln rdb.(b] ao !.r.rnpud
. ludn 8ud2t . <b! lcni Etlik s!ta$!s

+ tudil Mrlds Tlr.kiomL Gizi .bt Xre.lDts
. hidit Lryob.rt:n lEu P.udi.hlot

' lurlit !su<L d:n oLh Rrga

Nomor : 1010/UN36.9/PV2015
Lampiran : Satu berkas

Perihal : lzin Penelitian

: Prof. Dr. Amiruddin Tawe, M.si

: 19560720 198303 1 003
: FE UNM

09.iuli 2015

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan

di
Makassar

Dalam rangka Pelaksanaan'Program Penelitian Tahun 2015 pada Lembaga Penelitian

UNM, dengan hormat disampaikan bahwa ketua peneliti yang tersebut dibawah ini:

Nama
NIP

Fakultas

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diu r.pPs
/,, -\--,is4f

Akan melakukan penelitian dengan judul:

"Kajidn Ekooomi fentong Foktot Penyebob Kemisktnon dl [tesd Mojong Kdbupqten

Sidtdp"

SkemaPenelitian : PenelitianPNBPPPsUNMTahun2015
Lokasi Penelitian : Desa Mojong Kabupaten Sidrap

Anggota Tim Peneliti : Dr, H. MuctarYunus, M.Si

' Pelaksanaannya direncanakan selama 6 (enam)bulan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya yang bersangkutan dapat

diberikan izin Penelitian,

Tembusan
Rektor UNM {sebagai lePoran}

'. ''j\*4
'::-3+6iio

1231 198503 1016



ST]RAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawa ini:

: Zainuddin

: Tokoh Masyarakat Mojong (Ketua Keruk:unan Industri)

: Jl. Sultan Hasanuddin no 3 Bendoro Kab. Sidrap

Nama

Jabatan

Alamat

Nama

Jabatan

Alamat

Menerangkan bahwa:

: Prof. Dr. Amiruddin Tawe, M.Si

: Dosen PPs IINM

: Jl. AP. Petiarani Kampus fNM Gunung Sari Baru Makassar

Bahwa yang tersebut namanya di atas telah melahkan Penelitian di Desa Mojong Kecamatan

Pitu Riaw4 Kabupaten Sidmp dengan judul Kajian Ekonomi tentang Faktor Peayebab

kemiskinan di Desa Mojong Kabupaten Sidrap sebagairnana yang tertuan pada surat tugas

dengan nomor 669,{lN3 6 .9lPLl20l5 .

Demikian surat keterangan ini karni buat untuk diguoakan sebagaimana mestinya, a€ls

perhatiarurya kami ucapkan tedma kasih.

12 Oktobet 2Al5


