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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih memiliki 

permasalahan kemiskinan yang serius, sebab kemiskinan hingga kini terus 

menghampiri kondisi perekonomian Indonesia sehingga perlu untuk 

disembuhkan atau paling tidak dikurangi (Marmujiono, 2014). Kemiskinan 

merupakan suatu kondisi yang menyedihkan karena masyarakat tidak mampu 

memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana layaknya (Saragih, 2014). 

Permasalahan kemiskinan kini telah menjadi perdebatan politik, oleh karena 

itu setiap proses pembangunan yang dilaksanakan di setiap era pemerintahan 

selalu mengandung unsur pengentasan kemiskinan (Windia, 2015). 

Kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai ketidakmampuan secara 

ekonomi saja, akan tetapi lebih dari itu dimana sekelompok orang telah gagal 

untuk memenuhi hak-hak dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti 

hak untuk mendapatkan kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, hingga 

terbebasnya dari bahaya yang ada (Sa’yidah dan Arianti, 2012). 

Suryawati dalam Marmujiono (2014) menyatakan bahwa kemiskinan 

adalah suatu intergrated concept yang mempunyai lima dimensi, yaitu sebagai 

berikut: kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan 

menghadapi situasi darurat (state of emergency), ketergantungan (dependence) 

dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.  
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Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, oleh karena itu 

diperlukan intervensi dari semua pihak. Apabila permasalahan kemiskinan 

teratasi tentunya akan berdampak pada proses pembangunan, pembangunan 

akan berjalan lancar dan pada akhirnya akan mencapai kesejahteraan serta 

kemakmuran hidup masyarakat yang mana menjadi tujuan negara Indonesia. 

Data mengenai penduduk miskin di Indonesia dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dapat dilihat pada grafik berikut: 

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 

GAMBAR 1.1. 

Penduduk Miskin di Indonesia dan DIY Tahun 2005-2015 (Persen) 

 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tampak bahwa jumlah 

dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 15,97 

persen atau sekitar 35,10 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2006 persentase 

jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 39,30 juta jiwa atau 
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dengan kata lain sekitar 17,75 persen dari penduduk Indonesia merupakan 

penduduk miskin. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut diperkirakan 

terjadi karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kemudian tahun 

2007, persentase penduduk miskin kembali mengalami penurunan dan 

penurunan ini terus terjadi setiap tahunnya hingga tahun 2015 yaitu mencapai 

28,59 juta jiwa atau sekitar 11,22 persen dari seluruh penduduk Indonesia.  

Penurunan tersebut tidak terlepas dari upaya keras pemerintah untuk 

menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro rakyat. Walau dapat 

dikatakan belum maksimal, penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa 

program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah 

memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam 

mengembangkan hak-hak dasarnya. 

Salah satu daerah di Indonesia yang penduduk miskinnya masih cukup 

tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 2005 jumlah dan 

persentase penduduk miskin DIY sekitar 625.800 jiwa atau 18,95 persen. Pada 

tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 648.700 jiwa atau 19,15 persen. 

Peningkatan ini terjadi akibat dari fenomena kenaikan harga/inflasi yang cukup 

tinggi terutama yang berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar 

minyak/energi. Sejak tahun 2007 persentase penduduk miskin mengalami pola 

penurunan dan terus terjadi setiap tahun hingga tahun 2015 mencapai 14,91 

persen dari seluruh total penduduk DIY. Akan tetapi meskipun persentase 

penduduk miskin mengalami penurunan, garis kemiskinan DIY masih selalu 

lebih tinggi dari level nasional. 
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Permasalahan kemiskinan yang ada dari dulu hingga sekarang bukan hanya 

tugas pemerintah saja, tetapi merupakan perpaduan dari ketiga stakeholer 

pembangunan. Adapun ketiga stakeholder pembangunan tersebut yaitu: 

pemerintah selaku penyelenggara public service, kelompok pengusaha selaku 

pemilik private sector, dan masyarakat sipil civil society). Salah satu bagian 

dari masyarakat sipil adalah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. 

Organisasi masyarakat keagamaan memiliki peran yang sangat penting baik di 

semua bidang pembangunan salah satunya pengentasan kemiskinan. Adapun 

salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu melalui melakukan 

pemberdayaan masyarakat (Sutisna, 2013; Mulyadi, 2012). 

Sebenarnya ada 3 tugas pokok pemerintah yang harus dijalankan dengan 

sepenuhnya agar permasalahan ekonomi dan pembangunan dapat teratasi 

dengan baik. Adapun tugas pokok pemerintah tersebut adalah tugas 

pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan. Akan tetapi pada saat 

melaksanakan tugas tersebut pemerintah justru mengalami kebingungan untuk 

menentukan tugas mana yang harus diprioritaskan. Secara teori fungsi 

pelayanan yang harus diutamakan, tetapi justru fungsi utama tersebut menjadi 

terabaikan. Oleh sebab itu sudah seharusnya pemerintah berbagi tugas dengan 

stakeholder lainnya, misalnya dengan ormas sebagai bagian dari masyarakat 

sipil untuk melaksanakan tugas pemberdayaan agar semua tugas tersebut dapat 

memberikan hasil yang maksimal (Mubarak Adil, 2014). 

Muhammadiyah merupakan organisasi yang berkiprah dalam berbagai 

aspek, seperti: bidang keagamaan, social masyarakat, ekonomi, pendidikan, 
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dan kesehatan (Rokhim, 2014). Dalam bidang social masyarakat 

Muhammadiyah mendirikan berbagai amal usaha yang didirikan sebagai 

wujud dari pemberdayaan sumber daya manusia, salah satunya di bidang 

pendidikan dengan mendirikan sekolah berlandaskan Islam. Muhammadiyah 

mengurangi tingkat kemiskinan melalui Pemberdayaan Petani dan Masyarakat 

Miskin yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah (MPM PP Muhammadiyah). MPM PP Muhammadiyah 

dibentuk berdasarkan keputusan Muktamar Muhammadiyah tahun 2005 di 

Malang Jawa Timur. Pembentukan itu didasari kenyataan bahwa setelah 11 

tahun reformasi kaum miskin di Indonesia belum mengalami perbaikan yang 

berarti (Febriansyah dik., 2013).  

Pemberdayaan yang dilakukan oleh MPM PP Muhammadiyah berdasarkan 

teologi Al-Ma’un. Teologi ini didasarkan pada surah Al-Ma’un (107:1-7). Pada 

intinya, surah ini mengajarkan bahwa ibadah ritual tidak ada artinya apabila 

tanpa melakukan amal sosial. Selain itu surah ini juga menyebutkan bahwa bila 

mengabaikan anak yatim dan tidak berusaha mengentaskan kemiskinan 

sebagai pendusta agama. Oleh karena itulah menjadi inspirasi bagi MPM PP 

Muhammadiyah untuk memberdayakan masyarakat yang miskin dan 

terpinggirkan (Burhani, 2016). 

Pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini perlu 

dilakukan pengkajian/evaluasi yang lebih mendalam. Oleh karena itulah 

penelitian ini perlu dilakukan, sebab sebelumnya belum pernah ada yang 

melakukan evaluasi di MPM PP Muhammadiyah melalui riset atau penelitian. 
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Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Muhammadiyah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, maka dari itu dalam skripsi ini penulis membatasinya hanya pada 

ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Program yang dievaluasi adalah program pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah (MPM PP Muhammadiyah) periode 2010-2015 di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Masyarakat miskin yang dimaksud anggota kelompok dampingan MPM 

PP Muhammadiyah periode 2010-2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Aspek yang dievaluasi yaitu: aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengidentifikasi permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat miskin oleh 

Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

2. Apa saja hal yang menjadi pendukung dan kendala dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat miskin oleh Muhammadiyah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta? 
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3. Bagaimana hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin oleh 

Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Ingin mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat miskin oleh 

Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2.  Ingin mengetahui hal yang menjadi pendukung dan kendala dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin oleh Muhamadiyah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3.  Ingin mengetahui hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin 

oleh Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Kebijakan: penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan bagi Majelis 

Pemberdayaan Masyarakat dalam menentukan kegiatan yang harus 

dilakukan di periode pemberdayaan selanjutnya dan para stakeholder 

lainnya dalam mengambil keputusan.  

2. Teoritis: penelitian ini berguna untuk memberikan informasi bagi 

kalangan mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum untuk lebih 

mengetahui mengenai evaluasi program pemberdayaan masyarakat 

miskin oleh Muhammadiyah. 
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3. Mahasiswa: penelitian ini bisa dijadikan untuk penelitian lanjutan atau 

menjadi referensi bila mengangkat penelitian dengan pembahasan/tema 

yang sama. 

 


