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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang hadir di tengah-

tengah kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Secara umum masyarakat 

miskin adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi 

kerentanan, ketidak-berdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk 

menyampaikan aspirasi pada suatu kesempatan. Situasi tersebut 

menyebabkan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimal 

hidupannya secara layak. 

Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat 

besar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2007 sebesar 37,17 juta 

atau 16,58 persen. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi 

garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (BPS 

2006). 

Guna mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah melakukan berbagai 

kebijakan dan strategi yang berorientasi untuk pengentasan kemiskinan. 

Diantaranya  adalah Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

dan Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAM-

DKB). Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

dilaksanakan sejak tahun 1999 sampai tahun 2007 sebagai suatu upaya 

pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah 
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daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan 

sasaran masyarakat miskin sehingga diharapkan pengelolaan kegiatan 

menjadi terarah dan tepat sasaran. (Pedoman Umum P2KP-3) 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan 

program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan 

kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku 

pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok 

peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian 

penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang 

bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. Penanggulangan 

disini adalah mencegah penambahan dan mengurangi jumlah penduduk 

miskin di perkotaan. Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai P2KP, maka 

pendekatan yang dilakukan adalah : 

1. Pemberdayaan ekonomi, dengan cara membangkitkan daya ekonomi 

agar tercipta masyarakat yang produktif melalui bantuan finansial ( 

berupa modal usaha ) 

2. Pemberdayaan Lingkungan dengan cara membangkitkan daya 

pembangunan agar tercipta lingkungan yang lestari (seperti 

perbaikan-perbaikan fasilitas masyarakat ) 

3. Pemberdayaan sosial dengan cara membangkitkan daya sosial agar 

tercipta masyarakat yang efektif (meningkatkan kapasitas masyarakat 

dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan 

kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraanya). (Buku Pedoman 

Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005) 
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Sedangkan akibat kenaikan BBM yang terjadi sebanyak 2 kali di tahun 

2005 hal ini membawa pengaruh terhadap meningkatnya jumlah masyarakat 

miskin. Untuk itu Pemerintah Jawa Timur pada Tahun 2006 menetapkan 

kebijakan strategis berupa Crash Program yang disebut Program Aksi 

Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB) dengan 

sasaran masyarakat miskin. Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM 

dan Kemiskinan (PAM-DKB)  adalah program penanggulangan kemiskinan 

untuk menyelamatkan masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan 

harga BBM. 

Kegiatan PAM-DKB 2006 meliputi kegiatan investasi seperti 

pengembangan usaha mikro masyarakat miskin dengan memberikan modal 

tambahan untuk usahanya. Kedua adalah kegiatan penciptaaan lapangan 

kerja Kegiatan penciptaan lapangan kerja baru ini mampu menyerap tenaga 

kerja dari masyarakat miskin. Kegiatan yang ketiga dari program PAM-DKB 

ini adalah pembuatan pasar dengan manfaat adanya pasar baru yang 

representative membuat para pedagang  merasa lebih leluasa berjualan, lalu 

lintas tidak terganggu dan masyarakat dapat lebih bebas berbelanja. 

Kegiatan PAM-DKB yang keempat adalah kegiatan padat karya. (Laporan 

Monitoring PAM-DKB 2006) 

Program ini bersifat penyelamatan, karena secara umum mempunyai 

tujuan penyelamatan dari situasi krisis sosial ekonomi bagi masyarakat 

miskin, usaha mikro, kecil dan menengah dengan pola pendekatan 

pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal, sedangkan tujuan 

khusus dari program ini adalah sebagai berikut : 
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1. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat 

miskin 

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar bisa bertahan 

dalam menghadapi kesulitan ekonomi 

3. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha bagi 

masyarakat miskin 

4. Menyediakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana 

kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup bagi 

masyarakat miskin 

5. Mengoptimalkan kemitraan berbagai potensi yang ada di 

masyarakat untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan 

program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif 

6. Menguatkan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat agar 

berfungsi dan berperan optimal dalam pembangunan dan 

penaggulangan kemiskinan 

7. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan 

pelaksanaan  

Sedangkan substansi dari PAM-DKB lebih pada sisi pendapatannya. 

Seperti, pengembangan usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga 

masyarakat diharapkan tidak lagi menganggur. Dengan pendapatan yang 

diperoleh, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Dan juga, berpengaruh 

pada pendapatan produsen untuk memproduksi kebutuhan pokok. 
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Untuk menunjang kelancaran PAM-DKB, maka Pemprop Jatim 

mengalokasikan anggaran sebesar Rp.425 Milyar bagi 3.400 Desa diseluruh 

Kab./Kota di Jawa Timur. Penyaluran dana tersebut diwujudkan dalam bentuk 

Kegiatan Pasar Murah, Bantuan Modal UKM bersyarat, Bantuan Pinjaman TKI 

dan kegiatan-kagiatan yang langsung dikelola oleh masyarakat, berupa kegiatan 

Padat Karya Desa, Investasi, Penciptaan Lapangan Kerja serta penguatan dan 

perluasan pasar 

Salah satu tempat tujuan pelaksanaan P2KP dan PAM-DKB di Jawa 

Timur adalah Kota Malang. Kota Malang sebagai kota yang menunjukkan peran 

sektor sekunder yang sangat besar di dalam membentuk perekonomian, sektor 

sekunder disini adalah  industri pengolahan dan bangunan.  

Tabel 1.1.1 : Distribusi Persentase Kegiatan Ekonomi Kota Malang Th.2005 

  

 

Sumber : BPS 2005, diolah 

Dari data tahun 2005, kontribusi yang cukup signifikan membangun 

perekonomian Kota Malang yaitu sektor industri pengolahan (35,84%), 

kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (32,22%), sektor 

jasa-jasa (11,64%), sektor keuangan (8,33%). Sedangkan sektor lainnya 

No  Bidang Jumlah (%) 

1 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 32,22 

2 Bangunan 2,89 

3 Listrik Gas, dan Air Bersih 0,55 

4 Pengangkutan dan Komunikasi 7,76 

5 Keuangan 8,33 

6 Jasa – jasa 11,64 

7 Pertanian 0,67 

8 Industri Pengolahan 35,84 

9 Pertambangan dan Penggalian 0,11 
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(11,97%) meliputi sektor pengangkutan dan komunikasi, pertambangan, 

pertanian, bangunan, listrik, dan gas rata-rata 2-3%. 

 Besarnya peran sektor sekunder tentu saja mendukung perekonomian 

Kota Malang. Namun demikian, ternyata kemiskinan di Kota Malang juga cukup 

tinggi. 

Tabel 1.1.2 : Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin Kota Malang 

2006 

   Sumber : BPS Thn 2006, diolah 

 

Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 5. 532 KK dari tahun 2004 

ke tahun 2005. Peningkatan juga terjadi dari tahun 2005 ke tahun 2006 yaitu 

sebesar 99 Kepala Keluarga. Terlihat bahwa ada kenaikan jumlah penduduk 

miskin yang cukup besar dari tahun 2004 ke tahun 2005 ( BPS thn 2006). 

Dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan jumlah kemiskinan per 

kecamatan di Kota Malang. 

Tabel 1.1.3 Jumlah Penduduk miskin di Kota Malang 2006 (per Kecamatan) 

Kecamatan Jumlah Penduduk 
Miskin (KK) 

Persentase 
Penduduk Miskin 

Jumlah 
Penduduk(KK) 

KedungKandang 5.584 14,96% 37.316 

Sukun 4.295 10,44% 41.184 

Klojen 2.798 8,27% 33.838 

Blimbing 3.155 7,86% 40.140 

Lowokwaru 3.178 5,36% 59.309 

Sumber : BPS Kota Malang Tahun 2006,diolah 

No Tahun Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Jumlah Penduduk 

Miskin (KK) 

1 2004 768.000 18.724 

2 2005 782.110 24.256 

3 2006 793.576 24.350 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kedungkandang merupakan 

wilayah yang penduduk miskinnya paling banyak yaitu 5.584 (KK) atau 

14,96%, ini disebabkan karena tingkat pendidikannya masih rendah 

mengakibatkan timbulnya pengangguran-pengangguran yang menyebabkan 

jumlah kemiskinan semakin meningkat, pembinaan dan pemberdayaan 

kepada masyarakat kurang berjalan efektif karena masyarakat miskin kurang 

berperan aktif dalam pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah.  

Kecamatan Sukun merupakan wilayah kedua termiskin yaitu 4.295 (KK) atau 

10,44%, ini disebabkan karena potensi sumber daya alam sangat kurang dan 

sumber daya manusia kurang produktif dan aktif dalam pengembangan 

usaha, dan  peran potensi kelompok peduli yang ada sangat rendah padahal 

sumber daya manusia yang ada sangat berpotensi apabila mendapat 

perhatian yang sungguh-sungguh oleh pemerintah .  

 Mengingat tujuan dari program-program penanggulangan kemiskinan 

adalah mengatasi kemiskinan, namun pada pelaksanaannya ternyata 

ditemukan kurangnya partisipasi keluarga miskin pada program-program 

penanggulangan kemiskinan pada Kecamatan sukun tersebut, hal ini dapat  

menjadi kendala atas tercapainya tujuan dari program P2KP dan PAM-DKB 

itu sendiri yaitu mengatasi kemiskinan. Pelaksanaan program P2KP pada 

Kecamatan Sukun adalah program padat modal dan padat karya. Program ini 

bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha bagi masyarakat miskin 

dengan bentuk kegiatan padat modal berupa bantuan pinjaman dana, dan 

padat Karya berupa pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin. 

Sedangkan pelaksanaan PAM-DKB pada kecamatan Sukun adalah dengan 
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sasaran kegiatan padat modal (investasi), padat karya, penciptaan lapangan 

kerja produktif, dan penguatan pasar kecamatan. 

  Kelurahan Bandungrejosari merupakan bagian dari Kecamatan Sukun 

Kota Malang. Dari segi kondisi kemiskinan di Kelurahan Bandungrejosari 

ternyata kurang berimbang antara kemiskinan dan potensi sumber daya. 

Sedangkan untuk pengembangan bidang ekonomi dan permodalan di 

Kelurahan Bandungrejosari sudah mulai menampakkan hasil yaitu dengan 

berkembangnya kegiatan usaha,  pelatihan pada unit-unit Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM), dan kegiatan pemberdayaan ekonomi warga 

yang berbasis modal. 

  Seperti yang di jelaskan sebelumnya, program yang mengkhususkan 

terhadap pengembangan ekonomi berupa pemberian bantuan modal untuk 

kegiatan yang bersifat produktif adalah Program P2KP dan PAM-DKB. 

Bantuan modal yang dipergunakan untuk membiayai investasi sosial dan 

investasi ekonomi. Bantuan dana digunakan sepenuhnya untuk menciptakan 

kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan yaitu untuk pengembangan 

usaha. 

Sedangkan selama ini telah banyak proyek penanggulangan 

kemiskinan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah, tetapi 

seperti terlihat pada kenyataannya banyak dari program-program tersebut 

yang kurang berhasil dengan baik. Salah satu alasan kurang berhasilnya 

program-program tersebut karena tetesan dana program dan hasil yang bias 

ke kelompok lain atau bias kepada kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung 

peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat miskin.  
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Berangkat dari hal tersebut, penulis berusaha untuk mengevaluasi 

program-program pengentasan kemiskinan yang terdapat di Kelurahan 

Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang. Untuk mengetahui 

seberapa jauh efektifitas program-program tersebut dapat membantu 

mengatasi masalah kemiskinan secara efektif sesuai dengan tujuannya, 

maka penelitian ini diberi judul “ Efektifitas Program Penanggulangan 

Kemiskinan Melalui Bantuan Modal Produktif (Studi Kasus Penerima 

Bantuan P2KP & PAM-DKB Kelurahan Bandungrejosari,  Kecamatan 

Sukun,  Kota Malang) “ 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang timbul 

sehubungan dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Sejauh mana efektifitas program penanggulangan kemiskinan pada 

masyarakat miskin yang menerima bantuan modal produktif di 

Kelurahan Bandungrejosari? 

2. Sejauh mana pemberian bantuan modal berpengaruh terhadap 

peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Kelurahan 

Bandungrejosari,? 

 

 

 



1 0
1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektifitas program penanggulangan kemiskinan 

pada masyarakat miskin yang menerima bantuan modal produktif di 

Kelurahan Bandungrejosari,   

2. Untuk mengetahui pemberian bantuan modal dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Kelurahan 

Bandungrejosari. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Batasan penelitian perlu dilakukan dengan tujuan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan, 

atau dengan kata lain agar peneliti terfokus pada tujuan yang akan diteliti. 

Maka peneliti membatasi pada keefektifitasan program P2KP dan program 

PAM-DKB melalui aspek ketepatan pengidentifikasian sasaran masyarakat 

miskin, aspek ketepatan masyarakat dalam pengalokasian dana, dan aspek 

pendapatan masyarakat miskin sebelum dan setelah mendapat bantuan 

modal. 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Informasi-informasi yang didapatkan pada penelitian ini penting 

artinya bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya: 

1. Bagi pemerintah daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pemerintah Kota 

Malang sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan dan 

melaksanakan suatu program penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat 

sasaran yaitu masyarakat miskin.  



1 1
2. Bagi penulis 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan secara 

mendalam tentang bagaimana hasil program-program penanggulangan 

kemiskinan ditujukan untuk masyarakat miskin khususnya pada Kelurahan 

Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang sehingga dapat menjadi 

referensi dan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut. 

3. Bagi pembaca 

 Sebagai bahan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang fokus 

terhadap masalah yang sama dengan penulisan ini sehingga dapat 

diperoleh analisa dan kesimpulan yang lebih sempurna.  


