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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tingkat kemiskinan merupakan cerminan dari kesejahteraan penduduk 

di suatu daerah. Tingkat kemiskinan berbanding terbalik dengan tingkat 

kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka 

semakin rendah/buruk tingkat kesejahteraan penduduk, begitu pula 

sebaliknya. Badan Pusat Statistik DIY mengukur tingkat kemiskinan 

menggunakan konsep kebutuhan dasar minimum (garis kemiskinan) dari 

sisi pengeluaran. Jadi penduduk dikatakan miskin apabila rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan 

(Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2014). 

1. Perkembangan Garis Kemiskinan DIY. 

 

Sumber: BPS DIY (data diolah). 

GAMBAR 4.1. 

Perkembangan Garis Kemiskinan DIY (Rp 000/bulan) 
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Garis kemiskinan DIY dari tahun 2010-2016 mengalami peningkatan 

sebagai akibat dari peningkatan harga barang dan jasa atau dikenal 

dengan istilah inflasi. Pada tahun 2010 garis kemiskinan di DIY sebesar 

Rp244.260,00 per bulan kemudian terus mengalami peningkatan hingga 

tahun 2016 menjadi Rp354.084,00 per bulan. Peningkatan garis 

kemiskinan di DIY baik di desa maupun kota lebih tinggi dari garis 

kemiskinan nasional, sehingga hal ini yang menyebabkan persentase 

penduduk miskin di DIY lebih tinggi dari persentase kemiskinan 

nasional. 

2. Perkembangan Penduduk Miskin DIY. 

 

Sumber: BPS DIY (data diolah) 

 

GAMBAR 4.2. 

Perkembangan Penduduk Miskin DIY (Persen) 

Selama kurun waktu 2010-2015 kemiskinan DIY cenderung 

mengalami penurunan. Pada ada tahun 2010 jumlah dan persentase 
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penduduk miskin DIY sekitar 577.800 jiwa atau 16,83 persen. 

Persentase penduduk miskin terus mengalami pola penurunan dan 

terjadi setiap tahun hingga tahun 2015 mencapai 550.230 atau sekitar 

14,91 persen dari seluruh total penduduk DIY. Tingkat kemiskinan DIY 

masih tergolong tinggi karena masih jauh berada di atas tingkat 

kemiskinan nasional. 

3. Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk DIY. 

  

Sumber: RPKD DIY (data diolah) 

GAMBAR 4.3. 

        Proyeksi Penduduk Miskin Terhadap Penduduk DIY (Persen) 

Nilai proyeksi persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY 

untuk tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 

2015 persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY 

diproyeksikan sebesar 14,52 persen dan pada tahun 2016 menjadi 14,08 

persen kemudian pada tahun 2017 menjadi 13,65 persen.  

Kemiskinan cenderung mengalami penurunan, akan tetapi meskipun 

cenderung menurun kemiskinan di DIY tetap saja  tertinggi se-pulau 
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Jawa. Tingginya persentase penduduk miskin di DIY disebabkan oleh 

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan usaha 

produktif dan ketiadaan modal serta pertumbuhan ekonomi yang 

cenderung padat modal dan dikuasai oleh investor tertentu (RKPD, 

2016). 

B. Profil Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah anggota dampingan MPM PP 

Muhammadiyah yang mana kelompoknya termasuk dalam periode 2010-2015 

di DIY. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok Becak, Asongan, Industri 

Mikro Kecil (IKM) dan Guyub Makmur. Responden dalam penelitian ini 

sebanyak 76 orang. Karakteristik responden diuraikan berdasarkan usia, jenis 

kelamin dan pendidikan terakhir.  

Berdasarkan penggolongan usia bahwa golongan pemuda yaitu anggota 

yang berusia di bawah 30 tahun, golongan dewasa yaitu anggota yang berusia 

31 tahun sampai 50 tahun dan golongan tua yaitu anggota yang berusia di atas 

50 tahun. Berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi dua yaitu Laki-

laki dan Perempuan. Berdasarkan pendidikan terakhir dikelompokkan 

berdasarkan anggota lulusan SD, SMP, SMA dan tidak sekolah. 
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Sumber: Data primer (diolah) 

GAMBAR 4.4 

Jumlah Responden Berdasarkan Golongan Usia 

 Berdasarkan hasil output terlihat bahwa usia anggota dampingan yang 

paling banyak tergolong dalam usia dewasa yaitu sebanyak 52,6%. Hal 
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30 tahun) hanya sebanyak 5.3% atau sekitar 4 orang saja. 

 Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota 
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Sumber: Data primer (diolah) 

GAMBAR 4.5 

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Dari hasil output terlihat bahwa berdasarkan penggolongan jenis 

kelamin jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. 

Jumlah perempuan pada anggota dampingan sebanyak 60.5% atau sekitar 

46 orang, sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 39.5% atau sekitar 30 orang. 

Hal tersebut dikarenakan  pada semua komunitas anggotanya selalu terdapat 

perempuan kecuali di komunitas Becak, bahkan terdapat dua kelompok 

yang anggotanya semua perempuan yaitu kelompok IKM dan Guyub 

Makmur yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga.  

 Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan 

pekerjaan dan memperoleh penghasilan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki 
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membantu ekonomi keluarga. 
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Sumber: Data primer (diolah) 

GAMBAR 4.6 

Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Dari hasil output terlihat bahwa mayoritas anggota dampingan hanya 

lulusan SMP dan SD. Jumlah anggota dampingan yang lulusan SMP 

sebanyak 34,2% atau sebanyak 26 orang, sedangkan SD sebanyak 32.9% 

atau sekitar 25 orang. Anggota yang lulusan SMA sebanyak 22,3% atau 

sekitar 17 orang dan 10,5% atau sekitar 8 orang yang tidak sekolah. 
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Muhammadiyah. Akan tetapi, sebagai suatu organisasi sosial keagamaan 

Muhammadiyah justru masih sangat minim perhatiannya kepada perbaikan 

sosial (social reform) juga kepada gerakan pemberdayaan masyarakat 

(community empowerment). 
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hal yang penting dalam kegiatan Muhammadiyah. Oleh sebab itu pada 

Muktamar ke 46 pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian tersendiri 

dalam suatu program. Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) kini tidak 

lagi hanya berwacana, tetapi langsung mengimplementasikan ke dalam 

program yang dijalaninya sesuai dengan teologi surah Al-Ma’un yang 

menjadi basis gerakan MPM (Buku Panduan, 2011). 

D. Visi MPM PP Muhammadiyah 2010-2015 

MPM PP Muhammadiyah periode 2010-2015 memiliki visi yang sangat 

mulia yaitu meningkatkan kapasitas, daya saing dan intensitas 

pemberdayaan masyarakat berbasis gerakan Al-Ma’un dalam mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan berkeadaban (Buku 

Panduan Rakernas, 2016). 

E. Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat 

Peran Majelis dalam Pemberdayaan Masyarakat ada 3 berdasarkan (Buku 

panduan, 2011) yaitu: 

1. Sebagai fasilitator dan koordinator program pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam berbagai 

skala dan konsentrasi kegiatan. 

2. Sebagai inspirator dan motivator bagi masyarakat Muhammadiyah 

untuk mengembangkan jiwa pro sosial dan kerelawanan.  

3. Sebagai mediator individu, lingkungan dan sistem yang lebih luas. 
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F. Program Unggulan dan Pengorganisasian 

Dalam Al-Qur’an surah Al-‘Ankabut ayat 69 Allah menegaskan untuk 

membangkitkan semangat dan optimisme menghadapi berbagai tantangan 

dalam memberdayakan masyarakat. Jihad yang dimaksud dalam ayat ini 

adalah bekerja dengan sungguh dijalan Allah.  

Hal itu yang menjadi alasan MPM menggunakan “Jihad Menegakkan 

Kedaulatan Rakyat” sebagai bidang garap unggulan sesuai yang terdapat 

dalam (Buku Panduan Rakernas, 2016) yang terdiri dari: 

1. Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan, terdiri dari: 

a. Mengembangkan model pertanian terpadu.  

b. Mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan pertanian terpadu. 

c. Mengembangkan usaha pengolahan hasil pertanian, peternakan 

dan perikanan. 

d. Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk memasarkan hasil 

pemasaran. 

2. Jihad Memberdayakan Sektor informal, terdiri dari: 

a. Pendampingan Pedagang Asongan. 

b. Pendampingan Abang Becak. 

c. Pendampingan Kali Lima. 

d. Pendampingan berbagai sektor informal lainnya. 

3. Jihad Advokasi Kebijakan Publik, terdiri dari: 

a. Advokasi kebijakan publik yang merugikan rakyat. 

b. Advokasi penyusunan APBN dan APBD. 
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c. Sekolah aparatur desa. 

4. Jihad Memberdayakan Kaum Buruh, terdiri dari: 

a. Penguatan kapasitas buruh migran untuk mengembangkan 

usaha. 

b. Pendampingan terhadap keluarga buruh migran di tanah air. 

c. Pendampingan buruh gendong. 

5. Jihad Memberdayakan Kaum Difabel, terdiri dari: 

a. Penguatan kapasitas penyandang disabilitas. 

b. Fasilitas bagi penyandang disabilitas. 

c. Lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. 

d. Advokasi aturan dan perundangan yang pro disabilitas. 

G. Komunitas Dampingan MPM PP Muhammadiyah 

Telah begitu banyak kisah sukses yang ditunjukkan oleh MPM dalam 

mengembangkan semangat Al-Ma’un baik di Jawa seperti daerah Jawa 

Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY maupun di luar Jawa seperti di 

daerah Sumatra, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Salah satunya 

pemberdayaan yang dilakukan adalah di DIY, selain melakukan 

pemberdayaan di sektor pertanian MPM juga melakukan pemberdayaan 

pada kelompok miskin kota/kelompok marginal seperti pengayuh Becak, 

Buruh Rosok, pedagang Asongan, dan sektor Industri Mikro dan Kecil yang 

disingkat IKM (Yamin dkk., 2015). 
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1. Pengemudi Becak. 

Pemberdayaan awalnya dilakukan karena keprihatinan MPM PP 

Muhammadiyah terhadap pengemudi becak yang setiap malam tidur di 

depan gedung Muhammadiyah, kemudian menjadi ironis bila 

Muhammadiyah tidak berbuat apa-apa terhadap kejadian tersebut. Oleh 

sebab itu kemudian MPM PP Muhammadiyah mengumpulkan 

pengemudi becak dari penggalan jalan KH. Ahmad Dahlan hingga ujung 

Bank BNI 46 Yogyakarta lalu mengadakan beberapa kali pertemuan dan 

terbentuklah kelompok yang bernama Persatuan Pengemudi Becak 

Ahmad Dahlan (PABELAN). 

Sejak tahun 2010 MPM PP Muhammadiyah lebih memfokuskan pada 

tiga hal yaitu pembinaan keagamaan, perbaikan fisik tampilan becak dan 

penataan organisasi. Pada akhir tahun 2013 perbaikan fisik tampilan 

becak dilakukan dengan memasang gambar batik pada slebor becak dan 

pada akhir tahun 2014 PABELAN menjadi corong kampanye bebas 

polusi dan korupsi yang dilaunching oleh KPK sebagai becak model. 

2. Pedagang Asongan. 

MPM PP Muhammadiyah lebih memfokuskan pemberdayaan pada 

pedagang asongan yang beroperasi di sekolah-sekolah sekitar keraton 

Yogyakarta. Arah pendampingan yang dilakukan berfokus pada: 

pembinaan Akhlaq para pedagang, pendampingan agar para pedagang 

menjual makanan yang halal dan thaiyibah.  
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Kegiatan pemberdayaan pada pedagang asongan MPM PP 

Muhammadiyah yang dilakukan bekerja sama dengan fakultas farmasi 

UII untuk menguji semua makanan di Laboratorium UII dan dilanjutkan 

dengan worksop untuk perbaikan mutu makanan. MPM juga melakukan 

kerja sama dengan Badan Pengelola Infaq (BPI) UMY dan LAZISMU 

untuk menyediakan gerobak yang bersih dan menarik. Sekarang 

pedagang asongan yang dibina MPM telah merasakan manfaat dari 

pendampingan yang telah dilakukan. 

3. Industri Mikro dan Kecil (IKM). 

Pada awalnya pemberdayaan pada IKM terjadi karena kerja sama antara 

MPM PP Muhammadiyah dengan Departemen Perindustrian adapun 

kelompok IKM yang didampingi oleh MPM yaitu: 

a. IKM Sedio Maju. 

Kelompok ini terletak di desa Ngoro Oro, Gunung Kidul. Dengan 

mengangkat potensi lokal dari olahan makanan dan pelatihan dari 

LIPPI sehingga Sedio Maju masih aktif sampai sekarang walaupun 

anggotanya sudah mulai berkurang. Akan tetapi dengan jumlah sedikit 

membuat kelompok ini semakin kompak. Kelompok ini terdiri dari 

ibu-ibu rumah tangga di wilayah desa Ngoro Oro dari berbagai bidang 

olahan seperti singkong, talas, kacang tanah dan lainnya.  

Produksi di komunitas ini awalnya belum baik tetapi dengan 

kemajuan tekad sekarang hasilnya sudah mulai bagus. Pemasaran 

produk masih lokal dan belum begitu luas karena hanya disupply ke 
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tok0 oleh-oleh, pedagang pasar dan instansi pemerintah. Selain itu 

pendapatan yang diperoleh masih sebagai pendapatan tambahan 

belum menjadi pendapatan utama. 

b. IKM Pusaka Mulia. 

Kelompok ini terletak di desa Kokap, Kulon Progo. Produksi yang 

dilakukan adalah gula merah. Hal ini karena masyarakat sekitar 

menggantungkan hidupnya dari gula merah. Produksi ini tergantung 

pada iklim, apabila terjadi hujan maka bahan baku berupa nira lebih 

sulit diproses daripada musim kemarau yang jauh lebih mudah untuk 

melakukan proses produksi.  

Permasalahan yang terjadi adalah proses produksi yang lama dengan 

tenaga yang banyak tetapi tidak sebanding dengan harga jual atau hasil 

yang diperoleh. Lebih parah lagi saat masyarakat telah terjebak dalam 

sistem ijon . Para tengkulak sebagai pemilik modal memberikan 

pinjaman kepada masyarakat dengan pengembalian dalam bentuk 

gula merah. Hal yang selanjutnya terjadi harga ditentukan oleh 

tengkulak yang biasanya menginginkan harga yang lebih rendah dari 

harga yang seharusnya, sehingga berakibat semakin menurunnya 

penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat. 

4. Komunitas Rosok (Guyub Makmur). 

Komunitas Rosok terletak di Dusun Manggung, Sewon, Bantul. 

Sasaran pemberdayaan pada kelompok Rosok yaitu ibu-ibu yang 

berprofesi sebagai perongsok. Keinginan masyarakat untuk mandiri 
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dan maju menjadikan semangat MPM untuk serius melakukan 

pendampingan melalui kegiatan pelatihan seperti pelatihan dan 

kegiatan-kegiatan positif yang tujuannya meningkatkan kapasitas 

masyarakat seperti belajar membaca tulis, senam pagi dan belajar 

mengaji. 

 


