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BAB .....

KATA PENGANTAR

 

 
Assalaamu’alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama penulis menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT 
yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis sehingga buku 
ini bisa diselesaikan oleh penulis. 

Buku dengan judul Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok
merupakan hasil dari sebuah pergulatan pemikiran dan pembelajaran 
yang dilakukan penulis. Buku ini merupakan hasil dari sebuah penelitian 
yang penulis lakukan di kota besar, khususnya di Kota Jakarta Utara dan 
Kota Bekasi selama penulis menempuh pendidikan Program Doktoral 
Bidang Penyuluhan Pembangunan di IPB Bogor.

Kemiskinan di perkotaan merupakan sesuatu yang unik dan sangat 
kompleks, karena terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 
terciptanya kemiskinan keluarga itu sendiri. Beberapa aspek kemiskinan 
pada keluarga di perkotaan antara lain: aspek personal, keluarga, 
kelompok, masyarakat, dan kebijakan pemerintah turut menjadi variabel 
yang memengaruhi terhadap kemiskinan keluarga di perkotaan.

Pada akhirnya strategi pemberdayaan keluarga miskin melalui 
pendekatan kelompok merupakan sebuah jawaban yang mampu merubah 
keluarga miskin terbebas dari kemiskinannya. Semoga buku ini dapat 
memberikan manfaat khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam
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mengatasi kemiskinan di perkotaan, para penggiat community 
development, serta dapat memberikan pencerahan bagi para pembaca. 
Harapan terbesar dengan terbitnya buku ini adalah bahwa persoalan 
kemiskinan khususnya yang terjadi di perkotaan dapat dientaskan dan 
memiliki keberdayaan untuk membantu dirinya sendiri menjadi keluarga 
yang sejahtera.

Akhirnya penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini dan semoga buku ini 
memberikan kemanfaatan kepada semua pihak yang peduli terhadap 
pengentasan kemiskinan di republik ini.

Wassalaamu’alaikum Wr.Wb
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BAB I

FENOMENA 
KELUARGA MISKIN 

DI PERKOTAAN

Pembangunan di suatu wilayah merupakan suatu keniscayaan yang tidak 
bisa terhindarkan. Setiap wilayah berkeinginan agar di wilayahnya terjadi 
pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah tersebut. 
Artinya, bahwa pembangunan yang perlu dilakukan oleh pemerintah 
tidak hanya pembangunan fisik saja, melainkan pembangunan yang 
mengarah kepada pembangunan masyarakat (community development). 
Setiap kegiatan pembangunan masyarakat berkaitan dengan proses 
pemberdayaan masyarakat yang mampu memanfaatkan hasil pem-
bangunan itu sendiri.

Kondisi tersebut ternyata sangat kontradiktif dengan kegiatan 
pembangunan di perkotaan. Kondisi di kota selalu dituntut untuk mampu 
melakukan pembangunan, dengan maksud untuk melengkapi sarana dan 
prasarana kota tersebut yang memadai. Tuntutan pembangunan fisik serta 
penataan wilayah yang modern dan megah mengakibatkan ter-
marginalisasikannya sekelompok masyarakat, khususnya masyarakat 
yang tidak memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang 
memadai.

Melihat pembangunan wilayah perkotaan yang begitu pesat 
dibandingkan dengan pembangunan di daerah, semakin menjadi daya 
tarik masyarakat daerah untuk melakukan urbanisasi besar-besaran. 
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Proses urbanisasi masyarakat daerah tanpa diiringi dengan tingkat 
pengetahuan dan keterampilan yang memadai, akan menjerumuskan 
mereka kepada kehidupan yang marginal. Adanya tingkat persaingan 
hidup yang sangat tinggi, terdapat sekelompok masyarakat yang hidup 
dalam garis kemiskinan. Masyarakat yang termasuk dalam kondisi miskin 
tersebut sebagian tinggal di bantaran kali, di bawah jembatan, di 
pinggiran rel kereta api, sedang masyarakat miskin lainnya tinggal di 
dalam wilayah kota yang tergolong kumuh. Masyarakat-masyarakat 
tersebut digolongkan dan dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Pada 
sebagian besar masyarakat miskin berawal dari kondisi keluarga yang 
juga miskin.

Selain faktor eksternal (penyebab dari luar keluarga) yang meng-
akibatkan terciptanya keluarga miskin di atas, terdapat beberapa faktor 
internal yang ada pada keluarga miskin tersebut antara lain: rendahnya 
pendidikan, rendahnya keterampilan mereka, rendahnya motivasi hidup 
mereka, rendahnya kemauan untuk mengembangkan diri dan sebagainya. 
Faktor internal inilah yang sebenarnya merupakan faktor yang perlu 
mendapatkan perhatian yang besar di dalam mengubah kondisi 
masyarakat miskin tersebut menjadi lebih baik.

Pola kehidupan keluarga miskin di perkotaan ternyata sangat 
kompleks, dihadapkan kepada tekanan hidup yang sangat keras dan khas. 
Dikatakan sangat keras dikarenakan sebagian keluarga pada masyarakat 
tersebut dihimpit oleh kebutuhan hidup dengan tingkat pendapatan yang 
sangat rendah dan tidak memadai. Tingkat penghasilan yang mereka 
dapatkan sangat jauh untuk dapat memenuhi beban hidup tinggal di 
Jakarta yang sangat berat.

Dikategorikan sangat khas, dikarenakan kualitas hidup keluarga 
miskin di perkotaan terbelit oleh persoalan keterbatasan ekonomi, 
keterbelakangan pendidikan, dan kesulitan mengakses berbagai layanan 
publik. Dengan demikian kualitas hidup sebagian besar keluarga tersebut 
sangatlah memprihatinkan. Dengan lingkungan keluarga dan lingkungan 
di sekitar keluarga yang sangat kumuh sangatlah tidak menjamin adanya 
kesehatan serta keterpenuhan hidup yang layak bagi keluarga pada 
masyarakat tersebut.

Fenomena Keluarga Miskin di Perkotaan 3

Salah satu contoh terkait dengan keterbatasan tersebut dapat dilihat 
dari hasil survei pernah yang dilakukan penulis tahun 2009, misalnya di 
DKI Jakarta dan Bekasi menunjukkan bahwa nilai pendapatan keluarga 
perbulan rata-rata kurang lebih Rp.400 ribu hingga Rp. 750 ribu. Hal ini 
kalau dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) saat ini 
mencapai Rp.960 ribu. Hal tersebut sangatlah jauh dari cukup. Problem 
kecilnya pendapatan mereka salah satunya adalah bahwa sebagian dari 
mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap yang mampu memberikan 
kontribusi kepada fixed income (pendapatan tetap) dalam keluarga. 
Melihat kondisi tersebut, maka sangatlah perlu untuk mengetahui lebih 
jauh faktor-faktor yang memengaruhi terhadap rendahnya kesejahteraan 
penduduk pada keluarga miskin tersebut.

Berdasarkan data BPS Provinsi DKI 2008 menunjukkan bahwa 
Provinsi DKI Jakarta masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup 
mengkhawatirkan. Pada tingkatan penduduk, persentase penduduk miskin 
sejumlah 340.687 (4.08%) dari jumlah penduduk sebesar 8.347.083 
orang. Pada tingkatan keluarga, jumlah keluarga miskin adalah sebesar 
101.674 (4,57%) dari 2.227.140 KK. Kondisi tersebut dengan sendirinya 
akan mengalami peningkatan, apabila belum mendapatkan penanganan 
yang serius mengingat beban biaya ekonomi nasional khususnya di DKI 
Jakarta semakin berat. Sedangkan di wilayah Bekasi, data kemiskinan 
dilihat dari kemiskinan menunjukkan cukup tinggi dengan perincian: 
Kota Bekasi sebesar 42.878 KK dan Kabupaten Bekasi sebesar 170.507 
KK (Rosmananda, 2007).

Berdasarkan data BPS DKI Jakarta pada tahun 2007 menunjukkan 
bahwa Kota Jakarta Utara merupakan wilayah yang tingkat kemiskinan 
penduduk dan keluarga adalah yang tertinggi dibandingkan dengan
wilayah di Kota Jakarta lainnya. Pada tingkatan penduduk, jumlah 
penduduk miskin adalah sebesar 116.499 (34.499%). Pada tingkatan 
keluarga, jumlah keluarga miskin di Kota Jakarta Utara mencapai 37,886 
(37.26 %) dari 101.674. keluarga.

Dari 2.001.899 orang total penduduk Kota Bekasi, 7,59 % atau 
sekitar 152.084 jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan. Standar 
kemiskinan tersebut dilihat dari kemampuan belanja kebutuhan hidup 


