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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya 

tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat 

Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi 

kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos,2002).Orang 

disebut miskin jika dalam kadar tertentu sumber daya ekonomi yang mereka 

miliki di bawah target atau patokan yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan 

kemiskinan sosial adalah kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang 

mendukung orang untuk mendapatkan kesempatan - kesempatan agar 

produktivitasnya meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa kemiskinan sosial 

adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat 

sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan 

– kesempatan yang tersedia.  

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang mendasar yang 

dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai 

kekurangan dan ketidakberdayaan diri. Kemiskinan merupakan hal yang 

kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk 

terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Berbagai 

kekurangan dan ketidakberdayaan tersebut disebabkan baik faktor internal 

maupun eksternal yang membelenggu, seperti adanya keterbatasan untuk 

memelihara dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga maupun fisiknya 

untuk memenuhi kebutuhan dan lain lain. 

Salah satu kota di Indonesia yang mengalami permasalahan kemiskinan 

adalah Kota Surakarta, Jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta berdasarkan 

pendataan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 

setempat mencapai 133.000 jiwa atau sekitar 25% dari total jumlah penduduk 

Kota Surakarta yang mencapai 530.000 jiwa. Jumlah ini jauh lebih besar 

dibandingkan pendataan program perlindungan sosial (PPLS’08) dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), bahkan dari data Pemkot sebelumnya yang tercatat di Badan 



Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Jumlah warga miskin berdasarkan 

PPLS’08 tercatat sebanyak 21.945 keluarga atau sekitar 85.000 jiwa dengan 

asumsi setiap keluarga terdiri atas empat anggota. Sedangkan data warga miskin 

yang dimiliki Bappeda tercatat sebanyak 125.000-an jiwa. 

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kota Surakarta rata - rata terjadi 

di daerah pinggiran kota, seperti di daerah kampong Sewu, Jagalan, Jebres, 

Mojosongo, Sangkrah, Semanggi, dan lain sebagainya. Permasalahan kemiskinan 

tersebut dapat terbukti dengan adanya banyak pemukiman - pemukiman kumuh 

yang terdapat di daerah daerah tersebut. Bahkan masyarakat yang tinggal di 

pemukiman - pemukiman kumuh tersebut mayoritas menempati tanah yang bukan 

miliknya atau tanah yang tidak bersertifikat danada juga yang membangun rumah 

di atas tanah milik Negara, dan bahkan yang lebih memprihatinkan adalah 

pemukiman - pemukiman kumuh tersebut dibangun di daerah pinggir aliran 

sungai Bengawan Solo yang sangat berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan 

warga yang bertempat tinggal di daerah tersebut. 

Dengan menempati tempat tinggal di tanah yang bukan miliknya ataupun 

diatas tanah milik Negara tersebut sangat rawan dengan penggusuran dari pihak 

pemerintah maupun pihak swasta pemilik tanah tersebut, hal ini pula yang 

menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan kemiskinan, karena warga 

yang terkena penggusuran tersebut akan mendapatkan kerugian yang sangat besar 

dengan kehilangan tempat tinggal.Selain itu pemukiman - pemukiman kumuh 

yang berada di pinggiran aliran sungai juga memiliki resiko besar, sebab Kota 

Surakarta tidak jarang terjadi bencana banjir yang dapat pula merusak tempat 

tinggal mereka bila musim penghujan datang. 

Maka, kami sebagai akademisi tertarik dengan permasalahan yang 

dihadapi oleh semua daerah di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta. Kami 

memiliki tujuan untuk dapat mengungkap faktor apa sajakah yang dapat 

memecahkan masalah kemiskinan tersebut. Dan kami tertarik untuk mencari 

bagaimana kemiskinan yang ada di kota Surakarta ini menjadi berkurang dan 

hidup layak dengan ekonomi yang cukup. 



B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja factor factor penyebab terjadinya kemiskinan di Kota Surakarta? 

2. Bagaimana upaya penanggulangan dari masalah kemiskinan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta? 

 

C. Tujuan penulisan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk dapat mengetahui berbagai faktor penyebab terjadinya kemiskinan 

di kota Surakarta. 

2. Untuk dapat mengetahui upaya penanggulangan dari masalah kemiskinan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. 

 

D. Manfaat 

Manfaat penulisan bagi pembaca yaitu : 

1. Agar pembaca dapat mengetahui berbagau faktor penyebab terjadinya 

kemiskinan di kota Surakarta. 

2. Untuk memberi pengetahuan tentang  bagaimana cara menanggulangi 

kemiskinan yang terjadi di kota Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

a. Definisi Kemiskinan 

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan 

semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang 

melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi 

melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan 

politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan 

memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan 

maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis 

kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi 

kemiskinan menurut UNDP adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-

pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi 

dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. 

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana 

seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu 

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, 

terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air 

bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari 

perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Kemiskinan 

dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup: 

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan 

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

arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan 

dasar. 

2. Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, 

ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam 

masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial 



biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-

masalah politik dan 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 di seluruh dunia. Pada dasarnya kemiskinan dapat 

dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: 

a) Kemiskinan absolut 

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan 

kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar 

minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan 

demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang 

dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan 

dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin 

kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai 

hidup dengan pendapatan di bawah USD $1/hari dan kemiskinan menengah untuk 

pendapatan di bawah $2/hari. Sementara itu Deklarasi Copenhagen menjelaskan 

kemiskinan absolut sebagai sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan 

parah pada kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, 

fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi. 

b) Kemiskinan relatif 

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang 

sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih 

rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar 

ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka 

akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, 

sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi 

pendapatan. Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di 

negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan 

geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, 

sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya 

alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta 

dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan 



pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian 

kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri. 

Sedangkan menurut Jhingan (2000), mengemukakan tiga ciri utama negara 

berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada 

kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai 

sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki 

ketrampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi 

buruk sehingga hanya sebahagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja 

produktif dan yang ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan 

pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman. 

b. Mengukur Kemiskinan 

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan 

pendekatan kebutuhan dasar (basic needs) yang dapat diukur dengan angka atau 

hitungan Indeks Perkepala (Head Count Index), yakni jumlah dan persentase 

penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan 

ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat 

mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh 

dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu. Ukuran Garis Kemiskinan 

Nasional adalah jumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk 

makanan setara 2.100 kilo kalori per orang/hari dan untuk memenuhi kebutuhan 

nonmakanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan 

aneka barang/jasa lainnya. Biaya untuk membeli 2.100 kilo kalori/hari disebut 

sebagai Garis Kemiskinan Makanan, sedangkan biaya untuk membayar kebutuhan 

minimum nonmakanan disebut sebagai Garis Kemiskinan Non-Makanan. Mereka 

yang pengeluarannya lebih rendah dari garis kemiskinan disebut sebagai 

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. Standar 

kemiskinan yang digunakan BPS bersifat dinamis, disesuaikan dengan 

perubahan/pergeseran pola konsumsi agar realistis. 

Salah satu cara mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yakni 

mengukur derajat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti 

koefisien Gini antar masyarakat miskin (GP) atau koefisien variasi pendapatan 

(CV) antar masyarakat miskin (CVP). Koefisien Gini atau CV antar masyarakat 



miskin tersebut penting diketahui karena dampak guncangan perekonomian pada 

kemiskinan dapat sangat berbeda tergantung pada tingkat dan distribusi sumber 

daya diantara masyarakat miskin. 

Aksioma-aksioma atau prinsip-prinsip untuk mengukur kemiskinan, yakni: 

anonimitas, independensi, maksudnya ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh 

tergantung pada siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai 

jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Prinsip monotenisitas, yakni bahwa 

jika kita memberi sejumlah uang kepada seseorang yang berada di bawah garis 

kemiskinan, jika diasumsikan semua pendapatan yang lain tetap maka kemiskinan 

yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi dari pada sebelumnya. Prinsip sensitivitas 

distribusional menyatakan bahwa dengan semua hal lain konstan, jika anda 

mentransfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka akibatnya 

perekonomian akan menjadi lebih miskin. UNDP selain mengukur kemiskinan 

dengan parameter pendapatan pada tahun 1997 memperkenalkan apa yang disebut 

Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) (Human Poverty Indeks-HPI) atau biasa juga 

disebut Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks-HDI), yakni 

bahwa kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (three 

keydeprivations), yaitu kehidupan, pendidikan dan ketetapan ekonomi. 

c. Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan; penyebab individual, atau 

patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau 

kemampuan dari sisi orang miskin itu sendiri; penyebab keluarga, yang 

menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; penyebab sub-budaya 

(subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, 

dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; penyebab agensi, yang 

melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, 

pemerintah, dan ekonomi; penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa 

kemiskinan merupakan hasil struktur sosial (TheWorld Bank, 2007). 

 

B. Kerangka Berpikir 

Kota Surakarta terdapat di propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 

44,04 km
2 

yangdidiami penduduk sebanyak 545.653 jiwa, yang terdiri dari 



266.724 laki-laki dan 278.929 jiwa perempuan. Penduduk ini tersebar di 5 (lima) 

kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjasari. Kota Surakarta tergolong 

kota yang padat, dengan rata-rata setiap km
2
 Kota Surakarta didiami sebanyak 

12.390 jiwa (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta). Kepadatan 

penduduk per wilayah di Kota Surakarta perlu mulai diperhatikan, terutama dalam 

perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna lahan. Jika ketiga hal 

ini tidak diperhatikan dengan baik, maka ke depan, Kota Surakarta akan menjadi 

Kota yang padat dengan implikasi pada penurunan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan perkotaan.  

Pengangguran adalah  istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, 

sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau 

seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para 

pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang 

mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam 

perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan 

masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan 

dan masalah-masalah sosial lainnya.Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan 

cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang 

dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus 

mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat 

kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat 

menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. 

Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk 

serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk 

menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak 

memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan 

untuk menciptakan lapangan kerja.  

Banyaknya tingkat pertumbuhan penduduk kota Surakarta dan minimnya 

lapangan yang tersedia di wilayah tersebut membuat masyarakat Surakarta banyak 

yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari secara layak yang bisa dikatakan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perekonomian
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Tingkat_pengangguran


sebagai hidup di dalam garis kemiskinan. Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan, hampir setiap wilayah kecamatan kota Surakarta terdapat masyarakat 

yang hidup di garis kemiskinan.  

Menanggapi hal tersebut pemerintah kota Surakarta ternyata tidak tinggal 

diam. Pemerintah kota menyediakan berbagai program untuk menunjang 

kesejahteraan masyarakat agar bisa hidup secara layak dan mampu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Program-program tersebut dibagi menjadi tiga kelompok 

besar yaitu : (1) kelompok program bantuan terpadu berbasis keluarga, (2) 

kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, dan (3) kelompok 

program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (Bappeda kota 

Surakarta th 2013). 

Dengan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah kota tersebut diharapkan 

tingkat kemiskinan di wilayah Surakarta akan semakin berkurang. Terbukti dari 

data yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta dalam 

tiga tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Surakarta terus mengalami penurunan.  

 

 

Gambar 1: kerangka berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Balai Kota Surakarta, tepatnya di bagian 

BAPPEDA pada minggu kedua dan ketiga bulan Juni 2014. Dipilihnya lokasi ini 

sebagai tempat penelitian karena di BAPPEDA peneliti lebih mudah mendapatkan 

banyak data mengenai kemiskinan di Kota Surakarta. BAPPEDA adalah Badan 

Pembangunan Daerah yang merupakan organisasi daerah Surakarta yang khusus 

membahas tentang pembangunan di daerah Kota Surakarta. Data akan didapat 

melalui bagian Sosial Budaya di BAPPEDA. 

 

Jadwal Penelitian 

No. Jadwal 

Kegiatan 

Juni 

Minggu ke 1 Minggu ke 2 Minggu ke 3 Minggu ke 4 

2. Pengumpulan 

Data 

    

3. Reduksi Data     

4. Penyajian Data     

5. Verifikasi Data     

6. Pembuatan 

Laporan 

    

 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

Penelitian mengkaji tentang kemiskinan di Kota Surakarta beserta 

penanggulangannya. Melalui penelitian ini, maka dapat diketahui realitas data 

kemiskinan di Kota Surakarta beserta program penanggulangan yang telah 

dilakukan oleh BAPPEDA Kota Surakarta untuk mengentaskan kemiskinan di 

Surakarta ini. Strategi penelitian adalah menggunakan pendekatan analisis data 

tentang program penanggulangan serta data kemiskinan di Kota Surakarta.  

 

 



C. Sumber Data 

Sumber data yang didapatkan oleh peneliti yaitu melalui informan 

(narasumber) serta peristiwa, aktivitas dan perilaku yang dilakukan oleh nara 

sumber tersebut. Data yang dipakai adalah data yang berkaitan dengan 

kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. 

 

D. Teknik Pengambilan Informan 

Menggunakan sampel dengan teknik sampling. Dalam penelitian ini 

populasi yang dipakai adalah warga di beberapa lokasi yang terdata pada tahun 

2013 di Surakarta. Sedangkan sampel yang dipakai sebesar 5 warga perwilayah 

yang terdata pada tahun 2013 yang terdata sebagai wilayah dengan pada 

kemiskinannya. 

Teknik sampling yang digunakan menggunakan Simple Random 

Sampling. Dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 

Jadi, pengambilan sampel pada populasi di beberapa wilayah kota Surakarta 

dilakukan secara acak tentunya kaitan dengan kemiskinan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya. 

Lexi J. Moleong (2004) mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan 

tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan aseorang 

penyidik. 

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai 

berikut (Guba dan Lincoln, 1981) dalam bukunya Lexy J. Moleong (2004) 

1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong. 

2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang 

alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. 



4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi. 

5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan. 

6) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

Dokumentasi akan dicari melalui data kemiskinan dan penanggulangannya 

di Kota Surakarta tepatnya bagian BAPPEDA. Kemudian mencatatnya dan 

memfotocopy segala data yang berhubungan dengan kemiskinan dan 

penanggulangannya. 

2. Wawancara 

Yaitu menggunakan wawancara kepada beberapa orang yang tinggal di 

pemukiman miskin di beberapa daerah di kota Surakarta. 

 

F. Validitas Data 

            Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian dengan triangulasi 

yaitu dengan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut. Untuk menguji kebenaran data maka data yang sudah diperoleh 

senantiasa dicek kebenaran datanya dengan mencari informasi lagi dari hasil 

wawancara dengan para informan yang berkaitan, catatan deskriptif dan catatan 

reflektif peneliti. 

Triangulasi ada 3, yaitu : 

1. Triangulasi Metode yaitu dengan observasi dan interview dimana data 

yang didapatkan ini harus di cek kebenarannya dengan melakukan 

observasi dan interview yang akhirnya diketahui bahwa data yang diambil 

dari setiap informan adalah hampir sama. 

2. Triangulasi Sumber yaitu membandingkan antara hasil wawancara 

informan yang satu dengan informan yang lain atau melakukan 

pengamatan pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Triangulasi Peneliti yaitu mengecek validitas dari dari hasil penelitian 

yang sama oleh peneliti yang berbeda atau dengan mengecek 

kebenarannya dengan teori. 

 



G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan melalui data yang diwujudkan dalam kata-

kata dimana data tersebut akan dianalis dan dinarasikan. Analisis data dilakukan 

melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi dari 

data yang telah di dapatkan dari informan. Pada dasarnya, segala prinsip 

penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dalam jadwal penelitian karena 

penelitian terus berlanjur untuk mengetahui kebenaran penelitian. Segala kegiatan 

yang dijadwalkan pada penelitian kualitatif itu merupaka analisis. 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Deskripsi Data 

Program Penanggulangan Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, maka cara 

penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan 

semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, 

berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk 

melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian 

strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan 

berkesinambungan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan 

masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, 

kepemilikan alat produksi yang terbatas, penguasaan teknologi yang kurang, dan 

keterampilan yang tidak memadai dilihat sebagai alasan dasar mengapa orang 

menjadi miskin.  

Faktor kultural dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen 

penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesenjangan masyarakat. 

Tidak ada yang salah dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan 

berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-

indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak 

bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan (Sahdan, 2004).  

Di berbagai negara program yang telah dilakukan dalam upaya 

pengurangan kemiskinan adalah bantuan kemiskinan, atau membantu secara 

langsung kepada orang miskin, pendekatan ini telah menjadi bagian pendekatan 

dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan; bantuan terhadap individual, 

yakni upaya yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan 

perorangan, termasuk hukum, pendidikan, kerja sosial, pencari kerja; persiapan 

bagi yang lemah, yakni upaya yang dilakukan dengan menyediakan bantuan untuk 

orang yang dikategorikan sebagai orang miskin, seperti orang tua atau orang 

dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti 

kebutuhan akan perawatan kesehatan (TheWorld Bank, 2007). 



a. Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga 

Pengentasan kemiskinan kota Surakarta salah satunya masuk kepada 

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, dimana peruntukan 

penerima bantuan antara lain bidang Kesehatan, Pendidikan, Bantuan 

Pemakaman, Bantuan Pangan dan PKMS 

1. Program Bidang Kesehatan  

Dalam program bidang kesehatan Pemerintah kota Surakarta 

memberikan  bantuan berupa anggaran yang didapatkan dari APBN, 

APBD Prov, dan APBD  disebutkan dalam angka Klaim Anggaran 

Rumah sakit (rupiah)  Jamkesmas yang dibiayai oleh APBN sebesar 

75.693.419.580  atau  89,98% dari bantuan total, untuk Jamkesda 

430.569.006 (0,51%) dan PKMS Gold yang dibiayai oleh APBD Kota 

Surakarta sebesar  7.997.792.193 (9,51%). 

Capaian kinerja yang dilaporkan di bidang kesehatan yang terdata 

dalam penerima bantuan sebesar 160.020 jiwa  untuk program 

jamkesmas dan 24.066 untuk penerima Jamkesda dan PKMS Gold . 

sedangkan jumlah kunjungan layanan untuk penggunan program 

Jamkesmas sebanyak 272.974, untuk pengguna jamkesda sebanyak 

927 dan untuk pengguna PKMS Gold sebanyak 194.233.  

 

2. Program Bidang Pendidikan  

Untuk bantuan pendidikan jumlah penerima manfaat BPMKS antara 

lain SK Gakin 35.368 untuk Gold 19.287 dan untuk platinum sebanyak 

10.906 anak sedang untuk besaran anggaran (realisasi)  BPMKS yang 

diambilkan dari APBD dengan total 23.833.329.000 

 

3. Program Bantuan Pangan  

Bantuan pangan yang diberikan  beripa Raskin, dengan jumlah 

peneriman bantuan sebanyak 46.282 penduduk miskin. Untuk 

penerima raskin sebanyak 29.043 dan untuk Raskinda sebanyak 

17.259. untuk anggaran yang diperlukan dalam merealisasi kan 



sebanyak 2.067.987.000 (20%)  berupa Raskinda dan 8.364.384.000 

(80%) dari Raskin.  

 

4. Bantuan Pemakaman  

Program bantuan pemakaman yang di kota Surakarta berjumlah 143 

sasaran dengan realisasi anggaran Rp. 71.500.000,-  

 

5. Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Untuk program PMKS anggaran di tanggung oleh biaya ABPN dan 

APBD dengan Proporsi masing masing APBD 54% dan APBN 46%  

dengan realisasi anggaran (rp) untuk program WRSE 279.825.000, 

program anak jalanan 230.000.000, program penyandang diffabel 

51.369.500, program ABH 22.500.000 dan untuk program lainnya 

sebesar 45.000.000. 

Jumlah penerima bantuan program PMKS di Kota Surakarta  sebagai 

berikut  

Nama Program  Jumlah Penerima  

WRSE  100 

Anak jalanan (PKSA)  55 

Anak jalanan (APBD)  50 

Diffabel (PKSA)  20  

Diffabel (UPSK)  74 

Diffabel (APBD)  6  

ABH  (PKSA)  15 

Anak Nakal  20 

Odha  25 

b. Program Pemberdayaan Masyarakat  



1. Bidang Fisik Prasarana Permukiman  

Program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaaan masyarakat  di 

utamakan pada sektor sanitasi dan pengairan hal ini dilatarbelakangi 

Kepadatan penduduk yang tergolong tinggi terutama di kawasan-kawasan 

di tengah perkotaan memunculkan permasalahan permukiman yang terkait 

dengan penyediaan layanan publik. Diantaranya limbah cair yang belum 

tertangani dengan baik sehingga berpotensi mencemari air tanah, 

kemudian mengenai penyediaan air bersih dan perumahan itu sendiri. 

Hal ini dapat dilihat pada gambaran kondisi pelayanan sanitasi di Kota 

Surakarta (hasil Pemetaan SSK)  

 

2. PNPM-Mandiri Perkotaan TA. 2013 

Kegiatan PNPM di kota Surakarta beberapa dilaksanakan oleh LKM 

mandiri dari beberapa kelurahan. Kelurahan yang menerima bantuan 

PNPM TA. 2013 antara lain Kelurahan Panularan  yang di realisasikan 

pada pembangunan MCK Publik dan Pembenahan RTLH. Untuk 

kegiatan PNPM Kelurahan Jagalan di realisasikan pada pembenahan 

fisik Paud dan MCK Paud kelurahan. Sedang Program PNPM untuk 

kelurahan Tegalharjo di lakukan pada pembangunan Griya Permai.  

 

 

 Merah: kondisi sanitasi yg 

buruk 

 Kuning: kondisi sanitasi 

kurang 

 Hijau: kondisi sanitasi 

sedang 

 Biru: kondisi sanitasi baik  



3. PNPM-USRI  

Beberapa Lokasi kelurahan yang mendapatkan bantuan USRI antara 

lain :  Karangansem, Pajang, banyuanyar, Sumber, Gilingan, 

Purwosari, kampong Baru, Pucangsawit, Keprabon, Setabelan, jagalan, 

Jebres, Sewu, Gandeksn, Sangkrah, Pasar Kliwon, Nusukan dan 

Semanggi.  

4. Kegiatan Penyediaan Perumahan Bagi MBR TA. 2013 

Program kegiatan ini dilatarbelakangi oleh :  

a. Banyaknya warga masyarakat golongan ekonomi lemah yang tidak 

memiliki tempat tinggal; 

b. Kondisi infrastruktur perumahan banyak yang rusak dan kurang 

memenuhi standar perumahan yang layak dan sehat; 

c. Keberadaan warga masyarakat yang menempati lahan pada 

infrastruktur perkotaan sebagai tempat hunian secara ilegal 

mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas tata ruang; 

d. Banyaknya masyarakat yang menempati rumah yang tidak layak 

huni. 

e. Banyaknya kawasan kumuh perkotaan. 

Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap yang dilaksanakan oleh 

pemerintah yakni dimulai tahun 2012 hingga 2014   

TAHUN 2012 : 

 Pengadaan Blok Plan Rusunawa Mojosongo 

TAHUN 2013 : 

a. Pemanfaatan Rusunawa Kerkov 

b. Pembangunan jalan masuk Rusunawa 

c. Pembangunan pagar yang memisahkan antara Rusunawa dan 

SMAN 8 

d. Pelelangan Konstruksi Fisik oleh Kementerian PU 

e. Kajian Pengembangan Rusunami/Rusunawa Rumah Renteng. 

f. Rumah Renteng Pringgading  

 



TAHUN 2014 (Rencana): 

a. Sosialisasi/Implementasi Rusunami/Rusunawa Rumah Renteng 

Keprabon/Ketelan. 

b. Pembangunan Rusunawa Mojosongo 

c. Persiapan Rusunawa Kadipiro 

 

5. P2MBG  

Program Pemerintah ini dilaksanakan di Kelurahan jagalan dengan 

sasaran program antara lain :  

a. Perempuan sebagai kepala rumah tangga 

b. Perempuan keluarga Pra KS 

c. Perempuan usia produktif keluarga Pra KS100 orang warga di Kel. 

Jagalan 

Dengan target Terwujudnya perempuan mandiri, Meningkatnya 

ekonomi keluarga, dan Peningkatkan kualitas hidup perempuan 

melalui pelatihan keterampilan 

Bentuk bantuan atau kegiatan yakni berupa bantuan peralatan modal 

usaha dan bentuk kegiatan Survey lokasi, survey kondisi warga, 

inventarisasi data warga miskin P2MBG, Sosialisasi, pendekatan 

partisipatif (PRA), musy. Mitra, pembentukan kelompok, bintek, 

pelatihan keterampilan. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah 

Kota Surakarta sebesar 617.000.000,- 

6. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi 

Mikro 

Terdapat beberapa kegiatan antara lain Penguatan Akses Permodalan, 

Pendampingan & Pembinaan UMKM, Penyediaan Sarana dan Prasarana, 

Penguatan Pemasaran Produk.  Dengan proporsi anggaran masing masing 

Pemasaran (24%), modal 26%, Pembinaan 38%, dan Sarpras 12%.  

a. Penguatan Akses Permodalan  

Bantuan bergulir bagi penguatan akses permodalan  sebesar 

995.000.000 dengan 368 koperasi dan KUB  



b. Pembinaan dan Pelatihan Kemampuan teknologi Industri 

Terdapat beberapa unit kegiatan dimana masing masing beranggotakan 

20 orang pendampingan diantara lain pada Desain Inovasi Alas kaki 

dengan anggaran  62.662.500, pelatihan pembuatan sangkar ukir  

membutuhkan dana sebesar 30.205.000, pendampingan Kain Perca 

sebesar 27.935.000 dan pelatihan Internet marketing membutuhkan 

dana sebesar 36.525.000 

 

B. Temuan dan Hasil Penelitian 

Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, keadaan masyarakat di daerah 

Pucangsawit masih kurang tingkat kesejahteraannya di beberapa aspek seperti 

ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Berdasar data dari BPS tahun 2012, 

kepadatan penduduk di Pucang Sawit sekitar 3786 Kepala Keluarga di mana 40% 

KK nya berkategori miskin. Dilihat dari segi ekonomi, pendapatan perkapitanya 

masih rendah dengan mata pencaharian rata-rata sebagai buruh industri dan 

pedagang kaki lima. Kemudian dari segi kesehatan juga belum begitu baik 

kondisinya. Hal ini terlihat dengan adanya kondisi MCK yang kurang memadai. 

Hampir setiap rumah belum memiliki MCK dan sanitasi yang layak. Sehingga 

pemerintah berupaya mengatasinya dengan membangun beberapa WC umum 

disetiap RT. 

Rata-rata pendidikan masyarakat di Pucangsawit tidak begitu tinggi, 

sehingga hal inilah yang menyebabkan mata pencaharian atau profesi yang bisa 

dilakukan oleh masyarakat Pucang Sawit sangat terbatas, seperti hanya bisa 

menjadi buruh atu pedagang kaki lima. Ditambah lagi belum meratanya program 

UMKM yang sebenarnya mampu dimanfaatkan untuk menambah lapangan 

pekerjaan bagi warga dan bisa meminimalisir tingkat pengangguran serta 

kemiskinan.  

Daerah Pucangsawit yang sering terkena imbas dari meluapnya Sungai 

Bengawan Solo membuat pemerintah berupaya mencanangkan program 

pembuatan Tanggul sehingga warga yang tinggal di sekitar daerah tersebut 

rencananya akan direlokasi. Program tersebut merupakan salah satu upaya 



pemerintah agar dapat menciptakan tempat tinggal yang layak huni dan menjaga 

kebersihan aliran bantaran sungai Bengawan Solo dari limbah rumah tangga serta 

adanya pemukiman liar. Selain itu, program ini juga diharapkan akan mampu  

menjaga kesehatan warganya karena adanya kebijakan relokasi warga ketempat 

lebih layak huni yang memiliki sistem sanitasi yang  baik, MCK yang memadai 

dan tentunya terhindar dari bahaya banjir serta limbah pembuangan. Adanya 

sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah. 

C. Masalah Yang Diketemukan dan Rekomendasi  

Dari survey yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa terdapat masalah-

masalah mengenai program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin 

khususnya di daerah Pucang Sawit yang telah kami observasi. Di Kelurahan 

Pucang Sawit, masih terdapat MCK yang artinya banyak keluarga yang dalam 

rumahnya tidak memiliki WC. Namun, ada beberapa MCK pula tidak berfungsi 

lagi. Warga mengatakan bahwa MCK itu tidak berfungsi karena sudah tidak ada 

lagi yang mengurusinya. Kesadaran warga yang rendah mengenai hal ini dapat 

berdampak pada kesehatan warga pula. Apalagi ada MCK yang ternyata tidak 

terawat, dan tidak membersihkan setelah dipakai. 

Kemudian masalah mengenai sanitasi yang sebelumnya telah direncanakan, 

sebenarnya telah dibangun dan selesai dibuat. Namun, sanitasi itu hanya 

ditinggalkan tanpa ada yang mengurus. Baik secara sadar pengurusan dari warga 

maupun dari pemerintah kota Surakarta atau bahkan dari kelurahan. Masalahnya, 

adalah hampir semua bangunan yang telah didirikan oleh pemerintah kota 

Surakarta dalam rangka program penanggulangan kemisikinan, hanya 

ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang mengurus lagi. Walaupun bangunan-

bangunan itu bermanfaat, tetapi jika tidak dirawat dan tidak digunakan dengan 

baik, tentunya bangunan tersebut juga akan cepat rusak. 

Selain itu untuk permasalahan BLSM atau yang dikenal dengan BLT dan 

mengenai Jamkesmas, dari hasil wawancara warga, daerah Pucang Sawit cukup 

merata dalam pembagiannya. Namun, diketahui bahwa ternyata di RW 11 

menjadi lebih diperhatikan dan lebih diutamakan dengan alasan karena  RW 

tersebut berada dekat dengan kelurahan. Kemudian mengenai penyuluhan tentang 

UMKM untuk di daerah Pucang Sawit memang tidak ada, tetapi terdapat 



Pedagang Kaki Lima yang secara teratur berada dipinggir jalan dengan terawat 

dan lebih rapi. Bahkan didirikan seperti Pusat Pengurusan untuk Pedagang Kaki 

Lima. Hal ini semenjak adanya program dari Walikota Solo yaitu Bpk.Jokowi. 

Dilihat secara keseluruhan, daerah Pucang Sawit menjadi lebih tertata, bersih, dan 

keamananpun lebih terjamin. Bisa dibilang bahwa daerah Pucang Sawit itu tidak 

terdapat rumah yang termasuk ke dalam RTLH dengan tingkat tinggi. 

Masalah juga terjadi di daerah Bantaran Sungai Bengawan Solo, banyak 

warga yang telah digusur karena bandel mendirikan rumah di pinggir Sungai 

tersebut. Para warga yang memang tidak memiliki kemampuan untuk mendirikan 

rumah layak huni, kebanyakan mendirikan rumah di Bantaran Sungai, padahal 

dari informasi telah diketahui bahwa telah berkali-kali warga bantaran sungai 

tersebut itu digusur, tetap saja terulang lagi dan ada warga baru yang tinggal di 

bantaran sungai dekat Pucang Sawit tersebut. 

Kendala program juga terjadi di kelurahan Jajar, di kelurahan tersebut, 

masalah jamkesmas agak sedikit rumit. Dari informasi warga, bahwa jamkesmas 

pembagian memang rata, tetapi beberapa kali dari kelurahan pernah salah orang. 

Maksudnya, jamkesmas itu malah diberikan oleh PNS, dan bahkan para PNS 

didata sebagai penerima jamkesmas. Padahal seharusnya penerima jamkesmas 

bukanlah PNS, namun untuk masyarakat tidak mampu. Jadi jelas permasalahan 

disini ada pada pendataan masyarakat penerima jamkesmas. Jadi, intinya bahwa 

kendala yang ditemukan bisa terdapat diberbagai segi, baik dari masyarakat 

ataupun pemerintah kota itu sendiri. Program penanggulangan yang telah 

direalisasikan memang sudah selesai sebagian besar di seluruh kelurahan kota 

Surakarta. Namun, tentunya pemerintah juga harus mengawasi dan 

menindaklanjuti pemakaian dan pengawasan dari bangunan maupun program di 

bidang sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah Surakarta.  



Dari berbagai masalah yang dikemukakan secara khusus, ada beberapa 

permasalahan umum atas terlaksananya program dari pemerintah dan bagaimana 

rekomendasi atas program tersebut, antara lain :  

Program Jaminan Kesehatan  

Masalah  

1. Kartu Jamkesmas tidak lengkap identitasnya (tanggal lahir tidak ada) 

2. Masih ada masyarakat mampu  yang  menerima kartu Jamkesmas, 

sementara yang miskin tidak menerima. 

3. Pelayanan yang dijamin masih terbatas, contoh hemodialisa maksimal 5x 

dalam 1 tahun. 

4. Persentase pembiayaan hanya 40%, sisanya ditanggung pemerintah kota, 

sehingga menjadi kendala administrasi di rumah sakit. 

5. Layanan PKMS masih sebatas pada RS yang ada di wilayah Surakarta 

Rekomendasi  

1. Usulan ke TNP2K data peserta jamkesmas berbasis NIK. 

2. Pendataan penerima melibatkan pemangku wilayah terendah (RT). 

3. Persentase pembiayaan ditingkatkan menjadi 100% (kesulitan dalam 

prediksi anggaran). 

4. Meningkatkan sosialisasi terkait mekanisme kepersertaan dan pelayanan 

PKMS. 

5. Mendekatkan layanan pendaftaran kepesertaan PKMS di tingkat 

kecamatan. 

6. Penerbitan SK Penduduk miskin sebanyak 2x setahun dengan mekanisme 

jemput bola (pendataan aktif).  

Bidang Pendidikan  

Masalah  

1. Pemahaman masyarakat tentang BOS termasuk sumber dananya masih 

rendah. 

2. Masih adanya tambahan biaya di tingkat SMA/SMK Negeri untuk 

operasional KBM. 

3. Tidak akuratnya data siswa untuk BPMKS 

Rekomendasi  



1. Penggunaan satu aplikasi untuk data pokok pendidikan dalam 

pengambilan kebijakan kurikulum dan bantuan siswa. 

2. Peningkatan sosialisasi terkait BOS dari Disdikpora koordinasi dengan 

Kementerian Pendidikan. 

3. Dikpora meningkatkan monitoring terkait pelaksanaan larangan pungutan 

dan biaya tambahan di sekolah negeri. 

Bantuan Pangan  

Masalah  

Terjadi Perbedaan Persepsi menyangkut data kriteria warga miskin antara 

BPS dengan masyarakat  pola pembagian Raskin secara bagito (dibagi 

rata) untuk memenuhi unsur keadilan  tidak tepat sasaran. 

Rekomendasi  

BPS dalam melakukan pendataan khususnya untuk pelaksanaan PPLS 

yang akan datang perlu mensosialisasikan kriteria warga yang nantinya 

akan tercatat sebagai warga miskin sejelas-jelasnya kepada warga 

masyarakat supaya masyarakat tidak mengasumsikan kriteria kemiskinan 

menurut pengamatannya sendiri-sendiri 

Rekomendasi Pengelolaan Sampah  

1. Penguatan keterampilan pengelolaan managemen kelompok pada 

pengurus  

2. Mendorong pemerintah kelurahan untuk mengalokasikan anggaran untuk 

kegiatan pengelolaan sampah  

Pemberdayaan Usaha Mikro Ekonomi  

Masalah  

1. Belum kuatnya proses pengorganisasian kelompok & pemetaan masalah di 

awal  program berdampak pada perubahan usulan dengan implementasi 

2. Koordinasi antara dinas Koperasi & Perdagangan sudah baik dalam 

memfasilitasi kelompok 

3. Kelompok tidak siap atas usulan yang telah dibuat (khususnya dalam hal 

waktu pelatihan) 

Rekomendasi  



1. Perlu diukur keberhasilan program intervensi baik dari sisi usaha maupun 

dinamika kelompok  

2. Dalam melakukan Penetapan target sasaran, sejak awal perlu terbangun 

komitmen bersama dng kelompok 

3. Perlu pembagian peran yang lebih detail antara PT, NGO dan Dinas mulai 

dari persiapan s/d pendampingan 

4. Perlu pendataan perubahan keluarga miskin yang tercatata di PPLS 

5. Jumlah tenaga kerja tambahan  dari keluarga miskin 

6. Menyusun model strategi Penanggulangan kemiskinan UMKM 

7. Penerapan regulasi yang tidak menghambat UMKM 

8. Pendampingan secara berkelanjutan dari aspek peningkatan kemampuan, 

produksi, pemasaran, dan manajemen 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya 

tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat 

Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi 

kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos,2002).Orang 

disebut miskin jika dalam kadar tertentu sumber daya ekonomi yang mereka 

miliki di bawah target atau patokan yang telah ditentukan. 

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, maka cara 

penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan 

semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, 

berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Banyak sekali program yang telah 

direncanakan oleh pemerintah baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang 

pembangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran I  

PEMBAGIAN KERJA KELOMPOK 

KELOMPOK KEMISKINAN 

Praktek Terpadu Semester VI  

Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi 

 

No Nama NIM Jabatan  Deskripsi Kegiatan 

1 Desra Putri D.  K8411020 Sekretaris II   - Field Note  

- Menyusun Laporan  

2 Erwina Purwatika  K8411027 Anggota  - Menyusun Laporan  

- Mencari data di 

Bappeda  

3 Kiki Indah P.  K8411040 Anggota  - Survey Lokasi  

4 M. Najib Shofy  K8411042 Ketua 

Kelompok  

- Koordinasi 

- Perijinan   

- Fotografer  

- Mencari Peta 

Kemiskinan  

- Finishing laporan  

5 Maryuningsih  K8411045 Anggota  - Survey Lokasi 

6 Muh. Bahtiar T. K8411048 Anggota  - Fotografer  

7 Putri Zunaida H. K8411058 Anggota  - Survey Lokasi 

- Mencari Data di 

Bappeda 

8 Septasari H.   K8411063 Sekretaris I  - Field Note  

- Menyusun Laporan  

- Finishing Laporan  

9 Tomi Wursito A.  K8411066 Anggota  - Survey Lokasi  

 Ketua Kelompok 

 

M. Najib Shofy 

K 8411042 



Lampiran II 

Instrumen Penelitian  

A. Dinas Terkait 

1. Bagaimana Keadaan masyarakat miskin di Kota Surakarta?  

2. Apa saja program yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta? 

3. Bagaimana Implementasi program penanggulangan kemiskinan di kota 

Surakarta? 

4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program yang diberikan? 

5. Program apa saja yang sudah terealisasikan pada masyarakat? 

 

B. Informan Masyarakat  

1. Apa saja program penanggulangan kemiskinan yang terealisasi di 

daerah Pucang Sawit? 

2. Bagaimana tanggapan para warga mengenai program tersebut? 

3. Bagaimana pemerataan program penanggulangan tersebut di daerah 

Pucang Sawit? 

4. Apakah MCK dan sanitasi terawat dengan baik dan masih digunakan? 

5. Bagaimana pemerataan program BLT dan jamkesmas di Pucang 

Sawit? 

6. Bagaimana pemerataan program BLT dan jamkesmas di Jajar? 

7. Berapa banyak warga miskin yang tinggal di daerah Pucang Sawit? 

8. Berapa banyak warga miskin yang tinggal di daerah Jajar? 

9. Apakah pembangunan sanitasi berjalan dengan lancar? 

10. Adakah program UMKM atau pemberdayaan masyarakat di daerah 

Pucang Sawit dan daerah Jajar? 

11. Bagaimana kondisi padat penduduk di Pucang Sawit? 

12. Adakah posyandu yang didirikan di Pucang Sawit? 

13. Adakah program untuk lansia dalam program penanggulangan 

kemiskinan? 



Lampiran III  Field Note  

Fieldnote Mengenai Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surakarta 

Hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014. Kami dari kelompok 5 dengan tema 

kemiskinan menuju Balaikota Surakarta untuk mencari info mengenai data 

kemiskinan di Surakarta. Pada jam 09.00 sampai selesai kami sampai di Balaikota 

dan menuju ruangan KESBANGPOL, setelah dari KESBANGPOL kami baru 

mendapat izin untuk mencari data tentang kemiskinan di BAPPEDA. Awalnya 

kami tidak dapat bertemu dengan BAPPEDA bagian Sosbud, tetapi kemudian 

kami diizinkan untuk ke bagian sekretariat BAPPEDA untuk mendapatkan data 

mengenai kemiskinan dan program penanggulangannya. 

Setelah dari BAPPEDA, pada tanggal 24 Juni 2014 jam 10.00 sampai 

selesai kami melakukan observasi di kelurahan Pucang Sawit. Dengan tujuan 

menjadikan Pucang Sawit menjadi salah satu sampel kami. Kami 

mempertimbangkan Pucang Sawit sebagai salah satu sampel, karena daerah itu 

menjadi salah satu daerah yang terdata banyak masyarakat miskin. Sebenarnya 

memang di dalam data, Jebres dan daerah Kadipiro adalah salah satu kelurahan 

dan kecamatan yang cukup banyak terdapat masyarakat miskinnya. Kami 

menanyakan ke beberapa keluarga mengenai informasi tentang program 

penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta 

di daerah tersebut. Pertama, kami bertanya ke Keluarga A, yang dikenal oleh salah 

satu anggota dari kelompok kami. Keluarga A memberikan informasi yang 

penting mengenai BLSM/BLT, jamkesmas, dan UMKM yang ada di daerah 

Pucang Sawit. Kami mendapatkan informasi bahwa di Pucang Sawit, BLT/BLSM 

yang disalurkan kepada masyarakat miskin itu telah mengenai sasaran dan rata ke 

seluruh masyarakat miskin di Pucang Sawit, tetapi beliau mengatakan bahwa yang 

menerima BLT maupun fasilitas program penanggulangan kemiskinan tersebut 

lebih diutamakan di RW 11, dengan alasan karena RW 11 lebih dekat dengan 

kelurahan. Kemudian, untuk jamkesmaspun juga merata. Sedangkan untuk 

penyuluhan UMKM, beliau mengatakan tidak ada. Namun, ada pula semacam 

PKL ( Pedagang Kaki Lima ) yang sudah direlokasi dan lebih ditata pada saat 

Bpk.Jokowi menjabat sebagai walikota Solo. Namun, sebenarnya secara 



pendapatan, daerah Pucang Sawit bukanlah daerah yang terlalu kumuh. Dan 

memiliki pendapatan perkapita yang cukup, walaupun banyak juga yang 

medapatkan pendapatan yang rendah. 

Kami melihat masih terdapatnya banyak MCK yang berarti masih banyak 

pula orang di daerah Pucang Sawit yang tidak memiliki WC di rumahnya. Namun, 

beberapa MCK sudah tidak terawat lagi, bahkan rusak dan tidak dapat dipakai 

karena tidak pernah dipelihara. Baik pemeliharaan dari pemerintah ataupun dari 

masyarakatnya sendiri. Banyak orang yang bahkan menggunakan kamar mandi 

masjid untuk keperluan pribadi. Masyarakat Pucang Sawit sudah tidak ingin 

mengurus MCK tersebut lagi. Kemudian dari hasil pengamatan, rumah warga 

memang cukup layak huni, namun juga banyak yang memang termasuk ke dalam 

kategori Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ). Kemudian kami juga mengamati 

daerah sanitasi dan daerah penggusuran yang sempat dilakukan oleh pemerintah 

dalam rangka menciptakan keamanan di daerah bantaran sungai Bengawan Solo. 

Beliau juga bercerita bahwa sebenarnya penggusuran yang dilakukan oleh 

pemerintah kota kepada masyarakat bantaran sungai bengawan solo sudah 

dilakukan berkali-kali, tetapi sebagaimana masyarakat miskin pada umumnya, 

jika penggusuran itu dilakukan, maka akan ada warga baru yang menempati 

bantaran sungai bengawan solo itu lagi. Beliau menyebutkan bahwa masyarakat 

miskin itu bandel karena mereka tidak mempunyai dana untuk membuat rumah 

layak huni dan membeli sebidang tanah sebagai tempat tinggal. Mereka lebih 

memilih bantaran sungai karena mereka mendirikan rumah mereka dengan ilegal 

dan tanpa biaya yang mahal. 

Kemudian, kami mewawancarai seorang nenek, PNS, dan beberapa warga 

lain. Dan kami mendapatkan info, bahwa mengenai program sanitasi dan program 

pembangunan MCK itu sebenarnya sudah tidak dirawat dan terlantar karena 

memang kesadaran masyarakat untuk merawat itu cukup rendah. Kemudian, kami 

juga mendapatkan informasi bahwa sebenarnya warga di daerah Pucang Sawit, 

khususnya RW 11 itu lebih menjaga masalah kebersihan dan keamanan. Bahkan 

juga ada posyandu dan juga perawatan posyandu untuk lansia. Nenek itu juga 

menyebutkan bahwa MCK itu rusak karena pemakai jalan yang sering melintas di 



daerah tersebut merusak saluran air yang semestinya digunakan utuk MCK, 

namun, tidak bertanggung jawab dan ditinggalkan begitu saja, sampai beberapa 

MCK rusak total. 

Selain itu juga mengenai sanitasi, yang kami lihat, sanitasi memang sudah 

jarang digunakan dan tidak terawat. Kebanyakan tempat-tempat yang dibangun itu 

hanya sebatas dibiarkan dan terbengkalai begitu saja oleh warga masyarakat. 

Kemudian saya pribadi melanjutkan observasi saya ke daerah Jajar, di 

daerah Jajar, info dari beberapa warga mengatakan bahwa kelurahan sering salah 

mendata. Maksudnya bahwa untuk program jamkesmas, banyak PNS yang justru 

mendapatkan jamkesmas tersebut. Padahal diketahui bahwa jamkesmas adalah 

program penanggulangan kemiskinan yang tentunya untuk masyarakat miskin, 

bukan untuk PNS. Kesalahan pendataan itu tentunya berdampak untuk warga 

miskin pula, karena yang seharusnya mendapatkan hak jamkesmas, justru tidak 

mendapatkan jamkesmas tersebut. Bahkan informasi dari warga bahwa kesalahan 

pendataan itu sempat terjadi beberapa kali. Dan sampai disitulah wawancara dan 

observasi yang kami lakukan kepada warga masyarakat untuk di daerah Pucang 

Sawit, dan wawancara saya pribadi kepada sebagian kecil warga Jajar. 

 

 

Field Note II  

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surakarta 

 Setelah mendapatkan ijin dari BAPPEDA pada tanggal 24 Juni kami 

melakukan survey, wawancara kepada beberapa narasumber kami, dan 

pengamatan terhadap wilayah yang telah kami jadikan sampel untuk penyusunan 

laporan Praktek Terpadu kami. Kami memilih daerah Pucangsawit dengan alasan 

bahwa di daerah Pucangsawit memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi 

berdasarkan data kami dapat dari BAPPEDA. Dan memenuhi kriteria yang kami 

gunakan untuk menyusun laporan secara keseluruhan. 

 Setelah kami melakukan survey, wawancara, dan pengamatan yang 

dilakukan di rt 03/11, kami memperoleh fakta-fakta yang kami jadikan sebagai 



data utama dan data pendukung laporan kami. Diantaranya adalah sebagai berikut 

: 

a. Sanitasi  

Masalah sanitasi yang utama di daerah Pucangsawit adalah masalah 

mengenai adanya MCK dan saluran air yang layak bagi masyarakat. Pucangsawit 

merupakan daerah yang padat penduduk. Banyak rumah yang bergandengan tanpa 

adanya pagar pembatas disetiap rumahnya. Selain padat, tanah yang digunakan 

sebagai tempat tinggal tersebut tidak terlalu luas sehingga masyarakat terpaksa 

membangun rumah dengan ruangan-ruangan tertentu saja seperti tempat tidur dan 

dapur. Ketika rumah masyarakat sudah memiliki dua ruangan tersebut, 

masyarakat sudah merasa cukup dan kemudian mengabaikan adanya MCK untuk 

kebersihan. Di daerah Pucangsawit, hanya ada beberapa rumah saja yang 

mempunyai MCK pribadi di dalam rumah. Sedangkan kebanyakan masyarakat 

menggantungkan MCK pada fasilitas-fasilitas umum yang disekitar wilayah 

tempat tinggalnya. 

Karena banyak masyarakat yang tidak memiliki MCK, maka pemerintah 

akhirnya turun tangan dengan memberikan bantuan untuk membangun MCK 

umum pada masyarakat Pucangsawit. Pembangunan MCK dilakukan pada tiap-

tiap rt untuk memaksimalkan masyarakat yang menggunakan. Wilayah yang kami 

survey, sudah memiliki 5 MCK umum di daerah – daerah tertentu. Namun, pada 

saat kami survey di lokasi hanya 4 MCK yang masih bisa digunakan namun 

dalam kondisi yang kurang layak. Ada yang pintunya sudah mulai rusak, kran air 

mulai rusak, ada yang sudah mampet saptytanknya, dan juga menimbulkan bau 

menyengat dan tidak sedap. 1 MCK sudah rusak total dan tidak bisa digunakan 

lagi. Hal tersebut ternyata disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

merawat fasilitas tersebut. Masyarakat hanya mau menggunakan dan acuh untuk 

merawatnya dengan baik. Ada juga dengan salah satu alasan jika salah 

penempatan saluran pipa air. Pipa air tersebut berada di tengah jalan tanpa ada 

perlindungan khusus, padahal di jalan pasti akan ada kendaraan yang lalu lalang 

dan melindas pipa air, sehingga tidak ada lagi pipa air yang mengalir di MCK 

tersebut. 

b. UMKM  kesempatan untuk berdagang 



UMKM tersebut berupa modal usaha bagi masyarakat yang mau 

berdagang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan pemerintah dan menggunakan 

modal yang berasal dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menertibkan para 

pedagang-pedagang yang biasanya berjualan di jalan-jalan ramai yang terkadang 

mengganggu lalu lintas dan memperburuk tatanan kota.  

Masyarakat yang mau berdagang kemudian berjualan di sebelah utara 

Pasar Pucangsawit yang diberi nama “Galepo”, yang lebih diperuntukkan untuk 

masyarakat yang berwisata ke kota Surakarta. Kemudian bagi para pedagang 

diminta untuk membayar pajak setiap harinya sebesar Rp. 3.000,00 kepada 

pemerintah. Namun masyarakat justru sedikit sekali yang tertarik dengan bantuan 

pemerintah tersebut. Dengan alasan saerah tersebut saat ini kurang diminati 

pengunjung dan menjadi agak sepi pembeli. 

c. Ketrampilan menjahit baju dan kerajinan tas 

Pemerintah kota juga pernah memberikan pelatihan maupun penyuluhan 

tentang ketrampilan untuk membuka seperti menjahit baju dan membuat kerajinan 

tas. Sudah ada beberapa industri kecil tersebut yang masih berjalan sampai saat ini 

di daerah Pucangsawit, yang kemudian menjadi tulang punggung ekonomi 

beberapa kelompok masyarakat.  

d. BLSM / BLT 

Bantuan dari pemerintah Pusat yang lebih sering disebut BLT (Bantuan 

Langsung Tunai) ini diberikan kepada masyarakat Pucangsawit yang memiliki 

penghasilan sangat rendah atau alasan lain seperti tinggal di RTLH (Rumah Tidak 

Layak Huni) atau alasan lain yang relevan. Sampai saat ini bantuan tersebut masih 

berjalan dengan penerimaan setiap 3 bulan sekali dengan nominal Rp 300.000,00 

untuk setiap keluarga yang tidak mampu. 

e. Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) 

Program kesehatan pemerintah di Pucangsawit sama dengan daerah-

daerah lain yang ada di Surakarta seperti posyandu anak-anak yang dilakukan 

rutin setiap bulan sekali. Selain untuk anak-anak, posyandu ini juga diperuntukkan 

kepada para lansia. Hal ini biasanya di isi dengan berbagai informasi tentang 

bagaimana hidup sehat, dan senam lansia yang diadakan setiap dua minggu sekali 

atau sebulan sekali. 



Secara garis besar pelaksanaan program pemerintah di daerah Pucangsawit 

memang sudah merata dengan baik. Namun, berdasarkan pengamatan kelompok 

kami program-program tersebut lebih difokuskan pada RW 11, dan RW 4 karena 

memang lokasinya dekat dengan kelurahan. Jadi pihak kelurahan juga lebih 

mudah untuk mengontrol program-program tersebut. 

Dengan adanya berbagai program pemerintah yang sudah kami sebutkan 

diatas, tetap saja ada masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan 

tidak memiliki tempat tinggal. Akibatnya banyak masyarakat yang memanfaatkan 

pinggiran Sungai Bengawan Solo untuk mendirikan rumah alakadarnya untuk 

tempat tinggal. Pemerintah juga mulai turun tangan dengan memindahkan 

masyarakat ke daerah-daerah yang telan dipilih agar mendapatkan tempat yang 

lebih layak. Namun faktanya, setiap kali dipindahkan pasti akan ada lagi 

masyarakat yang nantinya membangun rumah sederhana di lokasi itu. Jadi 

seakan-akan usaha pemerintah selalu saja sia-sia.  



LAMPIRAN IV 

Foto yang di ambil di Lokasi  

Foto salah satu Informan  

 

 

 

 

 

 

 

Penggusuran Bantasran Bengawan solo (pucangsawit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kondisi Mck  

Fungsi (bisa di gunakan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tidak Fungsi (Rusak )  

 

 

 

 

 

Makam yang digunakan sebagai rumah  

 



Kondisi Kemiskinan dan Program di Surakarta  



Dokumentasi Kegiatan Penangguloangan Kemiskinan Pemkot. Surakarta  

• Pengguna Kartu Jaminan Kesehatan  

 

 

 

 

 

 Penanggulangan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat   

  

 Penanggulangan Berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Lampiran V  Peta Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surakarta  

Kondisi Sanitasi Kota Surakarta  

Gambaran kondisi 
pelayanan sanitasi 
dapat dilihat pada 
peta  hasil pemetaan 
SSK :  
 Merah: kondisi 

sanitasi yg buruk 
 Kuning: kondisi 

sanitasi kurang 
 Hijau: kondisi 

sanitasi sedang 
 Biru: kondisi 

sanitasi baik 



Program PNPM USRI 



Pembangunan SLBM  2013 

 

 

 

 



KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM 

 

 

 

 


