
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

. Sampai sekarang kemiskinan tetap merupakan masalah 

yang serius dihadapi bagi negara-negara yang sedang 

berkembang. Menurut data statistik yang dikutip , Nusantoro 

(1995), menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia 

sudah mengalami penurunan menjadi 27,2 % juta jiwa atau 17 

% dari jumlah total penduduk. Dari jumlah tersebut sebagian 

besar (65 %) bertempat tinggal diwilayah pede~aan yang 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Namun 

demikian angka tersebut secara absolut merupakan jumlah 

yang tidak sedikit terutama bila dibandingkan dengan jumlah 

penduduk di negara Asia Tenggara. Angka ini pun sangat 

mudah berubah dengan tajam, apabila batas garis kemiskinan 

sedikit saja bergeser, hal ini dapat terjadi mengingat 

kemiskinan itu sendiri merupakan suatu fenomena yang 

kompleks yang berakibat dari banyak faktor, sehingga 

pandangan dan pengertian mengenai kemiskinan mempunyai 

perbedaan sesuai dengan wilayahnya (Mubyarto, 1990). 
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Melihat uraian data tersebut di atas, kemiskinan banyak 

dialami oleh petani pedesaan, padahal program pemerintah 

maupun swasta telah banyak dituangkan untuk pembangunan 

yang diprioritaskan untuk pembangunan pada sektor pertanian 

dalam rangka untuk meningkatkan dan mendorong peningkatan 

ekonomi dan kesejahteraan bagi petani di pedasaan untuk 

mengurangi kemiskinan. Mengenai fenomena kemiskinan petani 

di pedesaan, terdapat perbedaan pandangan yang berbeda di 

antara para ahli. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa 

kemiskinan pada masyarakat petani dapat disebabkan oleh 

struktur so sial ekonomi dan faktor alami (Sudarmo: 1996 : 31) . 

Masyarakat desa banyak menghadapi berbagai masalah 

dan tantangan yang cukup berat di perkembangan krisis 

ekonomi dewasa ini. Meskipun demikian, mungkin dari sebagian 

masalah dan tantangan oleh yang bersangkutan tidak terasa 

lagi sebagai masalah karena sudah terbiasa. Oleh karena itu 

diperlukan suatu pandangan yang cukup jeli agar mampu 

mengenali masalah yang dihadapi. 

Oi antara masalah dan tantangan tersebut adalah situasi 

penduduk yang kurang menguntungkan baik dari segi jumlah 

dan struktur maupun kualitas, kehidupan cenderung semakin 
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sulit karen a SDA telah menurun kualitasnya dan sulitnya 

masyarakat memperoleh lapangan kerja, gangguan 

keseimbangan harga dalam menjual hasil produksi secara 

murah, terikat kuat pada tradisi, kurang fasilitas sosial. 

(Sudarmo , 1996). Hal tersebut di atas dapat ditemui pada 

kehidupan so sial ekonomi Desa Taba Pasmah di Kecamatan 

Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan 

salah satu desa yang memiliki masyarakat yang bercorak statis 

tradisional. Sebagian besar pola sikap masyarakat ini masih 

dipengaruhi oleh kepercayaan dan adat kebiasaan serta hukum

hukum alam yang menjadi falsafah hidupnya, seperti: sikap 

berorientasi ke masa lampau, sikap tidak disiplin dan santai, 

pola hidup konsumtif. Dengan sikap-sikap seperti ini mereka 

gampang curiga terhadap sesuatu yang lain dari pada biasanya, 

ini menunjukkan masyarakat Desa Taba Pasmah kurang 

bersikap analitis dan kritis dalam menghadapi lingkungan dan 

tuntutan zaman. 

Karena itu dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Taba 

Pasmah berada dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara yang 

gencar dengan pembaharuan dan perubahan, namun lamban 

dalam menerima pembaharuan dan perubahan dengan kondisi 



4 

so sial ekonomi di atas pada saat ini. Taraf kehidupan sosial 

ekonomi Desa Taba Pasmah masih menunjukkan 

ketertinggalan, kemelaratan dan kemiskinan (BPS, 1995 : 21). 

Kondisi ini menaruh perhatian dari pemerintah, maka muncul 

suatu kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah berdasarkan pada kebijaksanaan pembangunan: 

pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju 

pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kedua, 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan ketiga stabilitas 

nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur kebijaksanaan 

pembangunan tersebut merupakan strategi pembangunan 

jangka panjang yang pelaksanaannya secara bertahap sesuai 

dengan rencana pembangunan lima tahun. 

Setiap pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat 

dan meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan 

berikutnya. Dalam mewujudkan taraf hidup masyarakat desa, 

terutama untuk masyarakat kelas bawah dilakukan pemerataan 

melalui pembagian pendapatan. Dengan unsur tersebut akan 

memungkinkan masyarakat lapisan bawah memperoleh hasil 

yang cukup sehingga akan memberikan kesempatan untuk 
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memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya. Dengan 

terpenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya akan 

memungkinkan golongan kelas bawah ini dapat ikut berperan 

aktif dalam pembangunan nasional. Hal ini berarti pula akan 

dapat menikmati jalur-jalur pemerataan yang disediakan untuk 

setiap warga negara (Suharjo, 1988 : 203). 

Dalam rangka kesejahteraan seluruh rakyat pemerintah 

telah mengupayakan berbagai pembangunan melalui tahapan 

repelita. Perbaikan tersebut mencakup berbagai sektor, antara 

lain sarana dan prasarana pembangunan, pertanian, dan juga 

pada sektor ekonomi. Oi sam ping itu juga dibangun suatu 

kelembagaan pemerintah yang terorganisasi sebagai penggerak 

dalam memotifasi masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan seluruh rakyat. Seharusnya dengan adanya 

pembangunan seperti telah disebutkan di atas sudah dapat 

menujukkan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. 

Namun perlu kita sadari terdapat ketimpangan pembagian 

pendapatan baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. 

Ketimpangan pendapatan masyarakat didistribusi penggunaan 

lahannya di desa tidak merata, pada tahun tersebut penduduk 

kaya dan penduduk miskin sarna banyak jumlahnya, lebih 
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lanjut dapat dikatakan dan diduga bahwa pengalokasian dana 

sumber daya lainnya diberikan kepada lapisan kaya, apabila 

tidak diwaspadai akan menimbulkan dampak kurang 

menguntungkan pada lapisan masyarakat miskin dalam arti 

memperlambat perbaikan tingkat dan taraf hidup golongan 

miskin (Suryadi, 1996). 

Tujuan Pembangunan jangka panjang antara lain 

menumbuhkan sikap dan tekat kemandirian manUSla dan 

masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir 

dan batin yang lebih selaras, adil dan makmur. Periu kita sadari 

bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia untuk 

mewujudkan kesejahteraan manusia dan masyarakat tidak 

dapat dilepaskan dari aneka faktor yang mempengaruhinya. 

Salah satu faktor diantaranya konsumsi. Apabila masih 

terdapat masyarakat dan manusia yang masih miskin, maka 

mereka tidak akan dapat berperan aktif dalam pembangunan, 

karen a pola konsumsi sehari-harinya dapat dikatakan kurang 

memenuhi persyaratan kesehatan. Seiring dengan pendapat 

Pabinu dan P. Salim (1993: 33) Bahwa di Indonesia masaIah 

kurang makan masih banyak diderita oleh penduduk miskin, 
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sedangkan penduduk miskin masih banyak dijumpai di daerah 

pedesaan yang menggantungkan hidupnya dari sektor 

pertanian, dan keadaan itu terlihat bahwa jumlah penduduk 

miskin di pedesaan terdapat puluhan juta jiwa dan lebih dari 

delap·an puluh persen bertempat tinggal di pedesaan. 

Dengan adanya sebagian besar penduduk miskin yang 

bertempat tinggal di pedesaan, maka untuk mengurangi 

kemiskinan perlu mendapatkan pemerataan dana pembangunan 

pedesaan dan keadaan ini terlihat dari adanya Instruksi 

Presiden bersama Departemen Dalam Negeri dan Badan 

Perancang Pembangunan Nasional melaksanakan survei untuk 

melahirkan data desa miskin di Indonesia dengan tujuan dana 

pembangunan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Dan 

pelaksanaan pemutakhiran data tersebut menghasilkan peta 

wilayah desa miskin di seluruh Indonesia, dan salah satu 

diantaranya yang termasuk dalam peta pengklasifikasian desa 

tertinggal berdasarkan pendapatan di antaranya adalah Desa 

Taba Pasmah yang berada di Propinsi Bengkulu (BPS, 1995: 21). 

Kondisi di atas merupakan kendala sosial ekonomi dan 

budaya yang sangat memprihatinkan. Keprihatinan inilah yang 

mendorong peneliti untuk memproyeksikan langkah-langkah 
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Bertolak dari konsep di atas, maka berbicara tentang 

kemiskinan harus didahului dengan gambaran umum tentang 

struktur ekonomi sosial pedesaan. 

Struktur sosial ekonomi pedesaan pada prinsipnya tidak 

jauh berbeda dengan struktur sosial ekonomi petani satu 

dengan lainnya yang membedakannya adalah karakteristik dari 

kultur yang sudah mempola, ide dan gagasan serta tindakan 

yang kolektif dari masyarakat petani dengan pola hidup yang 

masih tradisional (Pujiwati, 1995 : 90), 

Selanjutnya untuk menjelaskan tentang struktur sosial 

ekonomi masyarakat petani, sebaiknya dipahami terlebih 

dahulu apa yang dimaksud dengan struktur dan struktur 

sosial itu sendiri. 

Struktur adalah hubungan antara subjek dan objek dan 
an tara komponen-komponen yang merupakan bagian dari 
suatu sistem. 
Struktur adalah bentuk-bentuk organisasi sosial yang 
mantap, yang luas, stabil dan mampu untuk meneruskan 
diri (self reproducing), dengan demikian dapat menjadi 
su bstansi dari struktur yang menyangku t pola h u bungan 
antara dan relasi antar komponen dalam sistem 
kehidupan (Laurer, 1993: 4). 

Struktur sosial adalah sebagai pola hak dan kewajiban 

pelaku dalam suatu sistem interaksi yang diwujudkan dari 
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rangakaian hubungan-hubungan sosial yang stabil dalam 

jangka waktu tertentu. Mengacu pada pengertian tentang 

struktur so sial yang menjadi substansi dari struktur sosial 

adalah interaksi hubungan so sial dimana masing-masing 

terlibat dalam yang memiliki status dan peranan yang saling 

terkait (Parsudi, 1996 : 90). 

Berkaitan dengan substansi dari konsep struktur, dapat 

dijelaskan pengertian dari struktur sosial ekonomi, yakni 

posisi dan kedudukan peran seseorang petani dalam kegiatan 

produksi dan berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi petani. 

Sementara itu, struktur so sial ekonomi juga berkaitan 

dengan adanya stratifikasi so sial yang mengacu kepada 

kelompok masyarakat yang status sosial ekonominya tidak 

sam a peranannya. Pada gilirannya tuntutan sosial dapat 

menciptakan suatu pola hubungan dan interaksi antara 

individu dan kelompok tertentu dalam masyarakat yang 

membutuhkan hak dan kewajiban masing-masing. 

Kemudian Chambers menjelaskan bagaimana kedudukan 

keluarga yang tidak berdaya dalam struktur so sial pedesaan, 

\.-:-
\ . 
t 'li ~', 1 '; 
\ 

L----

----_._-----------\ 
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seperti yang terungkap dalam tulisannya (Chambers, 1987: 

168): 

Keluarga tidak berdaya, buta hukum dan jauh dari 
bantuan hukum, mereka harus bersaing untuk 
mendapatkan pekerjaan dan pelayanan dari pemerintah 
sehingga menjadi sasaran empuk bagi kaum yang kuat. 
Kedudukan sosialnya berada pad a taraf bawah. 
Kedudukannya lemah dalam setiap perkara penggunaan 
tenaga kerja dan menjual hasil produksi dan menjual 
kekayan. Rumah tangga ini mudah diperas oleh rentenir, 
tuan tanah, pamong praja dan polisi ... " 

Namun demikian menurut Chambers mungkin gambaran 

ini terlalu berlebihan, karena ada pengecualian, sehingga 

sebagian dari keluarga miskin tidaklah selemah yang 

dilukiskan di sini. Dengan asumsi lain bahwa sebagian dari 

kualifikasi tersebut di atas hanya berlaku bagi daerah tertentu 

saja. 

Mengacu pada Frans Seda (1993 : 132), berpendapat 

bahwa pokok dari struktur adalah relasi/hubungan antara 

suatu subjek dan objek dengan komponen-komponennya yang 

merupakan bagian dari sistem. Sejalan dengan pendapat Seda 

(Soejatmoko, 1993: 162) mengatakan bahwa struktur adalah 

pola-pola organisasi sosial yang stabil, yang luas, yang man tap 

dan mampu untuk meneruskan diri (self reproduction). 
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Berbicara lebih jauh tentang struktur berarti kita 

membicarakan pola-pola organisasi institusional suatu 

masyarakat yang mencakup semua sektor. 

Berkaitan dengan komponen dasar yang berisi struktur 

sosial yang teratur dan dipakai pada kalangan anggota suatu 

masyarakat, selain dari pola-pola sosial yang termasuk ke 

dalam infrastruktur sebaiknya dicatat bahwa struktur sosial 

selalu merujuk kepada pola perilaku manusia sebagai lawan 

dari kesan-kesan dan konsepsi mental yang dimiliki seseorang 

tentang pola-pola tersebut (Sonderson, 1993: 61). 

Oi dalam kehidupan masyarakat desa akan ditemui suatu 

pola hubungan yang bersumber dari nilai-nilai budaya 

paternalistik atau disebut juga dengan patron client 

re latio ns hip. Hubungan so sial konkritnya menyangkut 

hubungan antara petani pemilik dengan petani penggarap di 

dalam suatu sistem pola bagi hasil. Merton, sistem sosial 

tersebut diatas sampai dewasa ini dapat disaksikan telah 

terjadi peru bahan yang semakin rasional di kalangan 

masyarakat petani. Sistem bagi hasil secara tradisional 

maupun pengembangan sistem tatanan sosial yang seimbang 
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Pendapatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan Jems 

usaha. 

Ketidak berdayaan yang berhubungan dengan kemampuan 

bersaing. 

Pasar yang berhubungan dengan pemasaran hasil usaha. 

2.2. Konaep Kemiakinan 

Hidayat (1994: 6) mengemukakan bahwa kemiskinan 

adalah situasi serba berkekurangan yang terjadi bukan karen a 

dikehendaki oleh si miskin. Penduduk miskin ditandai 

rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat 

pendapatan dan rapuhnya kondisi kesehatan dari gizi. 

Sejalan dengan itu Kusumo (1980: 147-150) membagi 

kemiskinan atas dua bagian, yakni pertama kemiskinan 

relatif dan kedua kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dapat 

dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional 

yang diterima oleh penduduk dengan kelas pendapatan 

tertentu dibandingkan dengan proporsl pendapatan 

nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan 

kelas pendapatan lainnya. Sedangkan kemiskinan 
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absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat 

pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, 

pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Konsumsi nyata 

tersebut dinyatakan secara kuantitatif dalam uang 

berdasarkan pada harga tahun tertentu. Kemudian karena 

biaya hidup di daerah kota dan pedesaan berbeda, demikian 

juga antara kelompok masyarakat di dalamnya. 

Menurut Sayogyo (1982: 30), ada beberapa aspek 

kemiskinan yang perlu diperhatikan antara lain, pertama, 

kemiskinan itu multi dimensional, artinya karena kebutuhan 

manusia itu bermacam-macam maka kemiskinanpun memiliki 

banyak aspek. Dilihat dari kebijaksanaan umum, kemiskinan 

meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset-aset, 

organisasi sosial, politik dan pengetahuan serta ketrampilan; 

dan aspek sekunder miskin akan jaringan sosial, sumber

sumber keuangan dan informasi. 

Kedua aspek kemiskinan saling berkaitan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, hal ini mengakibatkan 

kemajuan dan kemunduran pada satu aspek yang dapat 
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mempengaruhi kemajuan dan kemunduran pada aspek lainnya. 

Ketiga, yang miskin adalah manusianya baik secara individual 

maupun kolektif, kita sering mendengarkan kata kemiskinan 

pedesaan (rural poverty) dan sebagainya, namun ini bukan 

berarti desa atau kota yang mengalami kemiskinan tetapi 

orang-orang atau penduduk (manusia) yang menderita miskin. 

Menurut Suproyo (1979 : 20-25) menunjukkan 5 ciri-ciri 

kemiskinan, meliputi : 

1. Mereka hidup di bawah kemiskinan pad a umumnya tidak 

memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang 

cukup, modal ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang 

dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk 

memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. 

2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan 

untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan 

sendiri. Pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk 

memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. 

Semen tara merekapun tidak memiliki syarat untuk 

terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan 

lain-lain yang mengakibatkan mereka berpaling ke "tintah 
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5. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia 

muda dan tidak mempunyai ketrampilan (skill) atau 

pendidikan, sedangkan kota tidak siap menampung gerak 

urbanisasi dari desa. Dengan kata lain, kemiskinan 

p'erdesaan membuahkan fenomena dari desa ke kota. 

WHO/FAa telah merekomendasikan tentang jumlah 

kalori dan protein untuk penduduk Indonesia, yang 

besarnya masing-masing 1900 kalori dan 40 gram protein per 

orang per ari. Dan berdasarkan pada ukuran tersebut, 

Sayogyo (1982 : 45) telah membuat suatu batasan (klasifikasi) 

kemiskinan di daerah perdesaan sebagai berikut : 

1. Miskin = pengeluaran rumah tangga di bawah 320 kilogram 

nilai tukar beras per orang per tahun. 

2. Miskin sekali = pangan tidak cukup di bawah 240 

kilogram nilai tukar beras per orang per tahun. 

3. Paling miskin = pengeluaran di bawah 180 Kg nilai tukar 

beras per orang per tah un. 
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Di Indonesia, petani merupakan golongan mereka yang 

berpenghasilan rendah. Hal ini disoroti oleh Ampang (1984) 

yang memberikan pengertian secara tersendiri terhadap 

golongan petani yang miskin. Sehingga secara ekonomi 

petani miskin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Pendapatan rumah tangga petani rendah (termasuk 

pendapatan di luar usaha tani). Dari perhitungan 

pendapatan rumah tangga petani dapat dihitung pendapatan 

perkapita, yang selanju tnya dipergunakan untuk 

menentukan kedudukan petani terhadap garis kemiskinan. 

Petani tersebut disebut miskin jika tingkat pendapatan 

perkapita pertahun kurang dari 320 kilogram setara 

beras untuk daerah perdesaan. 

2. Luas tanah garapan sempit (khusus untuk usaha tani 

pertanaman dan perikanan darat). Untuk pulau Jawa, luas 

tanah garapan tersebut kurang atau sarna dengan 0,25 Ha 

dan di luar pulau Jawa luasnya kurang dari 0,50 Ha atas 

dasar tanah sawah yang tingkat produktivitasnya tinggi 

(dapat ditanami 2 kali setahun). Untuk tanah dapat 

digunakan kriteria yaitu untuk tanah pulau Jawa kurang 
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atau sarna dengan 0,50 Ha dan di luar pulau Jawa kurang 

dari 1 Ha. 

3. Produktivitas tenaga kerja rendah. Penggunaan tenaga 

kerja tidak efisien sehingga pendapatan perkapita rendah. 

4. Modal (kapital) relatif kecil atau tidak ada. Karena 

pendapatan rendah, sirnpanan/tabungan yang dirniliki 

sangat kecil atau relatif tidak ada. Akibatnya kesernpatan 

untuk rnernperluas usahanya menjadi sangat terbatas. 

Selain uang tunai, pengertian modal di sini terrnasuk tanah, 

ternak, alat-alat dan sebagainya. 

5. Tingkat ketrarnpilan (skill rendah. Secara urnurn, 

ketrampilan petani miskin rendah. Akibatnya Jlwa 

kewirausahaan dan kemarnpuan rnanajerialnya juga 

rendah. 

Sernentara itu perspektif lain tentang kernungkinan yang 

dikernukakan oleh Effendi (1995: 249) bahwa kemiskinan 

terdapat dalarn tiga dirnensi, yakni kemiskinan ekonorni, 

kemiskinan sosial dan kemiskinan politik. Kemiskinan 

ekonomi, kurangnya SOA untuk digunakan meningkatkan 

kesejahteraan individu maupun kelompok. Kemiskinan sosial 
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adalah kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang 

mendukung untuk mendapatkan kesempatan untuk 

meningkatkan hasil produktivitas dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan. 

Faktor-faktor yang menghambat kemiskinan so sial 

adalah: pertama, bersumber dari luar kemampuan individu 

(ekstern), misalnya birokrasi dan peraturan-peraturan yang 

menghambat seseorang atau kelompok untuk mendapatkan 

kesempatan dan peluang yang bisa diraihnya (Effendi, 1995: 

152). Kedua, yang bersumber dari kelompok dan individu 

karena rendahnya tingkat pendidikan dan sulit untuk 

mendapatkan kesempatan dan berkompetisi dalam menguasai 

aset perekonomian. 

Kemiskinan yang juga dapat timbul adalah sebagai akibat 

dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok 

masyarakat itu sendiri karena sekelompok masyarakat tersebut 

tidak terintegrasi dengan masyarakat banyak, apatis dan 

condong menyerahkan nasib dan tingkat pendidikan yang 

rendah dan tidak punya daya juang untuk memikirkan masa 

depan yang disebut juga dengan kemiskinan kultural (Lewis, 

--------\ --
J' \ 
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1985: 136). Sedangkan kemiskinan politik penekanannya pada 

derajat akses seseorang terhadap kekuasaan (power). 

Seseorang dan kelompok dikatakan miskin politik apabila dia 

tidak punya kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya 

yang ada dalam masyarakat dan tidak dapat mengambil suatu 

keputusan terhadap penggunaan sumber daya yang ada dalam 

mengembangkan potensi so sial ekonominya karena dibatasi 

oleh sistem birokrasi dari pemerintah desa tersebut. 

Ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa ditinjau 

dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan dalam dua 

kategori, yaitu kemiskinan natural (alamiah) dan kultural 

(budaya miskin). Kemiskinan natural yang disebabkan oleh 

faktor alamiah yang tidak menguntungkan bagi masyarakat 

setempat. Sedangkan kemiskinan kultural disebabkan oleh 

latar belakang budaya dan adat istiadat yang berlaku di 

masyarakat. 

Collier melontarkan kritik terhadap Geertz secara 

langsung dan jelas yaitu : barangkali kekurangan yang paling 

menonjol (penting) dalam konsep Shared poverty adalah 

kenyataan bahwa Geertz tidak mempertimbangkan gari~ 
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pemisah yang besar dalam masyarakat pedesaan antara mereka 

yang memiliki tanah dan yang tidak (lihat : Kano, 1984 : 238). 

Dari berbagai kritik di atas menunjukkan ada indikasi bahwa 

harmoni sosial seperti yang dikemukakan Geertz itu perlahan

lahan telah menghilang di Jawa. Indikasi tersebut menonjol 

teru tama semakin bergesernya pola dan sistem bagi hasil yang 

ada di dalam kehidupan masyarakat petani di pedesaan 

Jawa. Berbagai bentuk penyakapan tanah yang semakin 

bervariasi dan kesemuanya menjurus ke arah yang semakin 

merugikan kedudukan petani miskin, sehingga terdapat 

kecenderungan bahwa homogenitas tersebut bergeser dengan 

drastis ke arah polarisasi yang semakin lebar an tara 

golongan yang merupakan petani kaya yang memiliki tanah 

dengan petani miskin yang tidak memiliki tanah. Hal inilah 

yang memungkinkan terjadinya harmoni so sial bukan dari 

petani kaya ke petani miskin tetapi terjadi pada segolongan 

masyarakat yang terjepit (petani miskin) dengan membagikan 

sedikit rejeki yang sudah rendah itu kepada tetangga atau 

saudara-saudaranya yang senasib. 
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Terjadinya kepincangan dalam pembagian pendapatan, 

pada dasarnya berawal dari kepincangan dalam pembagian 

harta (asset), baik harta fisik maupun harta bukan fisik, yaitu 

ketrampilan manusia (Ahluwalia dalam Chenery dkk, 1974 : 

78). Harta ini menghasilkan pendapatan (income earning 

assets), sehingga makin banyak seseorang memiliki harta 

makin tinggi pula pendapatannya. 

Mereka yang mempunyai pendapatan rendah, 

utamanya disebabkan oleh produksi yang rendah. Produksi 

rendah ini disebabkan lahan usaha yang sempit dan dikelola 

dengan teknologi sederhana serta peralatan terbatas. Keadaan 

ini akan lebih buruk jka lahan garapannya milik orang lain 

yang harus dibayar dengan uang sewa atau dengan bagi 

hasil. 

Karena pendapatan rendah, maka mereka tidak 

mampu untuk menabung atau men am bah investasi. Karena 

tidak ada investasi maka teknologi dan peralatan yang 

mereka pergunakan tetap sederhana dan tidak mengalami 

kemajuan. Akibat selanjutnya produksi dan pendapatan yang 

diperoleh tetap rendah dan seterusnya. 
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Pendapatan rendah, luas tanah garapan sempit, 

teknologi tradisional dan peralatan yang terbatas merupakan 

unsur yang kait mengkait yang membentuk suatu lingkaran 

yang tak berujung pangkal. Nurkse menggambarkan suatu 

lingkaran kemiskinan yaitu bahwa jika seseorang kekurangan 

makan, maka kesehatannya menjadi lemah; karena 

tubuhnya lemah maka kemampuan bekerjanya rendah dimana 

mengakibatkannya miskin, dan keadaan ini selanjutnya 

mengakibatkan kekurangan makan, demikian seterusnya 

(Myrdal, 1976 : 35 -36) 

Secara lebih khusus Mallasis menggambarkan suatu 

bentuk kerangka lingkaran kemiskinan (Circle of poverty) di 

negara-negara sedang berkembang yang identik dengan 

masalah yang dihadapi petani miskin (Malassis, 1975 : 93). 

Produktivitas rendah akan menyebabkan pendapatan 

rendah, tabungan rendah, dan seterusnya. Lingkaran ini akan 

tetap berlangsung sampai ada tindakan yang dapat 

memotong mata rantai tersebut. Faktor lain yang turut 

menentukan kemiskinan di suatu wilayah adalah keadaan 
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alam yang tidak menguntungkan, sungguhpun teknologi dan 

modal tersedia. 

Produktivitas tenaga kerja keluarga yang rendah, 

antara lain disebabkan sifat musiman dari usaha tani yang 

meriimbulkan pengguran musiman pula. Kecilnya usaha tani 

yang tidak seimbang dengan persediaan tenaga kerja 

keluarga menimbulkan pengangguran tak ken tara (disguised 

unemployment), serta (terbatasnya) ketrampilan khusus dan 

peralatan yang diperlukan untuk memanfaatkan tenaga 

keluarga pada waktu senggang (leisure), semuanya mencirikan 

produktivitas tenaga kerja yang rendah. Akibatnya 

pendapatan rumah tangga petani miskin tetap rendah. 

Menurut Chambers (1987), lima mata rantai dari lingkaran 

kemiskinan adalah : 

Pertama, kerniskinan itu sendiri, yang mana ditunjukkan 

dengan ketiadaan kekayaan atau asset dan kurang 

mengalirnya makanan atau uang, misalnya sempitnya lahan 

yang dimiliki atau bahkan tidak rnempunyai lahan sarna 

sekali, sehingga tidak dapat rnenunjang kebutuhan hidupnya. 

Rumah tangga petani miskin itu selalu dalam keadaan 
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berutang untuk mencukupi kebutuhannya dan ditambah lagi 

dengan produktivitas kerja yang sangat rendah. Akhirnya 

keadaan yang demikian menyebabkan persediaan dan arus 

makanan atau uang dalam keluarga sedikit sekali. 

Kedua, kelemahan jasmani, yaitu lebih banyaknya 

tanggungan keluarga daripada yang mencari nafkah dalam 

rumah tangga tersebut. Tanggungan keluarga bisa terdiri 

dari anak-anak, orang tua renta, penderita sakit atau cacat. 

Semen tara itu yang mencari nafkah hanya satu atau dua 

orang saja (biasanya kepala rumah tangga atau ibu) sehingga 

berakibat rumah tangga selalu kekurangan pada musim

musim tertentu. 

Ketiga, terisolasi, karena tidak berpendidikan, tempat 

tinggal yang jauh terpencil atau di luar jangkauan 

komunikasi, menopang kemiskinan : pelayanan dan bantu an 

pemerintah tidak sampai menjangkau mereka; orang yang buta 

huruf menjauhkan mereka dari informasi yang mempunyai 

nilai ekonomi serta menutup kemungkinan masuk dalam daftar 

penerima kredit. 
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Keempat, Ketidakberdayaan, yakni kondisi rumah tangga 

miskin yang buta huruf dan jauh dari bantuan hukum, 

padahal harus bersaing untuk mendapat pekerjaan dan 

pelayanan pemerintah. rumah tangga miskin yang tidak 

berdaya ini umumnya juga mudah diperas oleh rentenir, 

pedagang, tuan tanah, pamong desa dan polisi. 

Kelima, kerentanan, yaitu mencerminkan keadaan 

tanpa penyangga atau cadangan untuk menghadapi hal-hal 

yang tidak terduga seperti keharusan untuk memenuhi 

kewajiban sosial, musibah, ketidakmampuan fisik, 

pemborosan dan pemerasan. Hal-hal yang tidak terduga seperti 

Int sering mendorong mereka kehilangan atau menjual 

kekayaannya, sehingga membuat mereka lebih miskin dan 

lebih rentan. 

Berdasarkan berbagai perspektif di a,tas maka 

disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan 

yang berkekurangan yang dialami oleh seseorang atau 

sekelompok orang, sehingga kurang memenuhi kebutuhan 

hidupnya, sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan. 
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Kemiskinan terjadi karena faktor internal dan eksternal yaitu 

faktor alamiah, kultural dan struktural. 

2.3. Kemlsklnan Alamlah 

Menurut akar penyebab yang melatarbelakanginya, 

kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu : 

kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Menurut 

Dixon (1990 : 53), mengemukakan bahwa ia melihat hubungan 

kemiskinan dengan lingkungannya, fisik, dan lingkungan alam, 

di desa miskin keadaan alamnya kritis, tanah tidak subur dan 

kedudukan geografis yang kurang menguntungkan banyak 

ditemui. Dilihat dari segi ekonomi politik, kemiskinan sebagai 

akibat dari tidak meratanya penguasaan sumber daya 

masyarakat. 

Pertama, kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang 

timbul sebagai akibat dari sumber daya alam yang langka atau 

karena perkembangan teknologi yang sangat rendah, yang 

artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat 

menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bahkan 

ada kelompok atau masyarakat dan individu yang lebih miskin 
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adalah secara alami memang ada, dan bahkan ada kelompok 

atau masyarakat dan individu yang lebih miskin dari orang 

lain. Keadaan kemiskinan alamiah akan diperlunak oleh 

adanya pranata-pranata tradisional, seperti hubungan patron

client, jiwa gotong royong, dan sejenisnya yang fungsinya dapat 

merendam kemungkinan timbulnya kecemburuan so sial. 

Kemiskinan merupakan akibat dari sifat malas, kurangnya 

kemampuan intelektual, kelemaan fisik, dan kurangnya 

ketrampilan, rendahnya kemampuan untuk menanggapi 

persoalan di sekitar lingkungannya, pandangan ini 

memasukkan perkembangan individual berupa adopsi budaya 

kemiskinan dan rendahnya need forr achie-vement dan sebagai 

faktor penyebab (Hardiman, 1982 : 51). 

Secara rinei, menurut Chambers (1987), kebutuhan 

yang seringkali mendorong rumah tangga petani terlilit 

kemiskinan, sehingga menjadikan mereka semakin rentan 

terhadap kemiskinan yang lebih mendalam adalah berkait 

dengan lima hal : Pertama, kewajiban adat yang sangat 

memberatkan kaum miskin, mencakup kewajiban mambayar 

mahar, uang lamaran, biaya perhelatan pernikahan dan 
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kematian; Kedua, musibah, baik itu yang diakibatkan oleh 

perbuatan man usia sendiri seperti pencurian 

peralatan kerja, atau perhiasan, kebakaran 

peperangan dan pembunuhan, pengusiran para 

ternak, 

rumah, 

petani, 

maupun musibah yang diakibatkan oleh alam sendiri seperti 

banjir, kekeringan, wabah hama dan penyakit tanaman 

maupun hewan, serta kelaparan; Ketiga, ketidakmampuan 

fisik, terjadi karena : sakit, masa kehamilan, kelahiran, dan 

masa setelah 

pengeluaran 

melahirkan, serta kecelakaan; 

tidak prod u ktif seperti pembelian 

Keempat, 

barang-

barang konsumtif; dan Kelima, pemerasan, termasuk di sini 

tuntutan dan tindakan tidak sah yang dilakukan orang

orang yang berkuasa, seperti suku bunga yang tinggi dari para 

pelepas uang, tipuan dan ancaman kekerasan dalam 

penjualan tanah atau hewan ternak dan lain sebagainya. 

Yang menarik diamati, dari keadaan miskin dan meski 

terlibat dalam perangkap kemiskinan yang parah, umumnya 

rumah tangga petani acapkali masih dapat menjaga 

kelangsungan hidupnya. Menurut penelitian para ahli, di 

kalangan rumah tangga petani miskin tampaknya memang ada 
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berbagai macam mekanisme yang dikembangkan untuk 

bertahan hid up, bahkan untuk mengatasi masa kritis. 

Menurut Scott (1981), salah satu cara yang berkembang 

di kalangan para petani miskin dalam rangka mengatasi 

tekanan-tekanan ekonomis dan masa krisis dapat ditelusuri 

dari adanya etika su bsistensi, di mana munculnya etika ini 

akibat dari kekhawatiran terus menerus akan an cam an 

kekurangan pangan dalam masyarakat petani yang hidupnya 

dalam "garis batas" (margin). Garis batas diartikannya 

sebagai "garis kelayakan hid up" menurut hasil penilaian 

petani dalam lingkungan masyarakat di mana petani tersebut 

hidup dengan seluruh keluarganya. Etika subsistensi ini 

dibangun sekitar norma moral atau prinsip hidup dahulukan 

selamat (safety first) yang mempunyai maksud yaitu resiko 

gagal dalam setiap perencanaan proses produksi harus 

dibuat seminim mungkin, termasuk di dalamnya perhitungan 

akan kewajiban membayar hutang, sistem bagi hasil, 

perhitungan akan musim krisis dan sebagainya (Scott, 1981: 

19-26). 
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Namun karena petani tersebut mempunyai margin yang kecil, 

dengan menggunakan teknik meminimalkan kemungkinan 

kegagalan (dahulukan selamat) sekalipun, posisi mereka 

umumnya tetap rawan. Keluarga petani tersebut harus dapat 

bertahan melalui tahun-tahun di mana hasil bersih panennya 

atau sumber-sumber lainnya kerapkali tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya. Beberapa cara yang paling 

umum dikerjakan pada masa rawan tersebut, yaitu : Pertama, 

mereka dapat mengikat sabuk mereka lebih kencang lagi 

dengan jalan makan hanya sekali dan beralih ke makanan 

yang mutunya lebih rendah; Kedua, menggunakan alternatif 

subsistensi yaitu "swadaya" yang mencakup kegiatan seperti 

berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, sebagai 

buruh lepas atau malahan bermigrasi; Ketiga, meminta 

bantuan pada sanak saudaranya, kawan-kawan sedesanya 

atau memanfaatkan hubungannya dengan pelindungnya 

(patron), dimana ikatan patron dengan klien merupakan 

bentuk asuransi sosial di kalangan petani dan patron 

menurut definisinya adalah orang yang berada dalam posisi 

untuk membantu klien-kliennya. 
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Sementara itu menurut Geertz, upaya mengatasi tekanan 

ekonomi yang dialami petani yaitu dengan menciptakan 

harmoni so sial di an tara warga desa. Seperti terungkap dari 

tulisannya (Clifford Geertz, 1983 : 102) . 

..... bahwa tekanan penduduk yang terus meningkat dan 
sumber daya yang terbatas itu, masyarakat tidak 
terbelah menjadi dua seperti yang banyak terjadi di 
negara-negara yang belum berkembang, yaitu menjadi 
golongan tuan tanah besar dan golongan setengah budak 
yang diperas, melainkan tetap mempertahankan tingkat 
homogenitas sosial dan ekonomi yang cukup hingga 
makin lama makin sedikit yang dirasakan oleh masing
masing anggota masyarakat, yaitu suatu proses yang 
telah saya namakan shared poverty (kemiskinan yang 
dibagi rata; kemiskinan bersama) ...... " 

Tetapi kenyataan Geertz ten tang adanya harmoni sosial 

ini, benyak mendapat kritik dari beberapa pakar ilmu 

sosial, antara lain Lyon dan Collier. Lyon mengemukakan, 

dengan adanya masalah-masalah ekonomi pedesaan yang 

semakin buruk ditambah dengan ketidakmerataan ekonomi 

yang terjadi di kebanyakan desa, membuat konsep shared 

poverty menjadi tidak relevan lagi (Lyon, 1984 : 168-182). Lyon 

juga menulis dalam bukunya "Bases of Conflict In Rural Java", 

bahwa memang keadaan "kemiskinan yang ditanggung 
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bersama" itu memang umum namun kemiskinan dan 

kesulitan yang semakin meningkat pun menekankan pula 

perbedaan yang relatif kecil dalam tingkat sosial dan 

ekonomi di dalam desa. Jadi bersama dengan terjadinya 

involusi, terjadi pula suatu proses differensiasi sosial dan 

ekonomi yang didorong oleh pemisahan yang meningkat dan 

mencakup perubahan-perubahan dalam penggunaan, 

pemilikan dan penguasaan tanah. 

Berdasarkan uraian di atas ten tang kemiskinan alamiah 

maka faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut adalah 

se bagai beriku t : 

Sumber daya alam yang tidak menguntungkan. 

- Tanah tidak subur. 

Letak geografis yang kurang menguntungkan. 

Iklim yang tidak bersahabat. 

2.4. Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan buatan 

yang disengajakan dalam kehidupan oleh manusia. Kemiskinan 

buatan yaitu kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial 
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yang ada membuat kelompok masyarakat tidak. menguasal 

sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. 

Kemiskinan buatan seringkali diidentikan dengan pengertian 

struktural. Menurut Selo Sumarjan (1980), kemiskinan 

struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu 

golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu 

tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang 

sebenarnya tersedia bagi mereka. 

Secara sederhana, kemiskinan buatan atau kemiskinan 

struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang 

dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utama 

banyak sumbernya, dan oleh karena itu dapat dicari pada 

struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat itu 

sendiri. Struktur sosial yang berlaku ada sedemikian rupa 

keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam 

golongan miskin tidak berdaya untuk mengubah nasibnya 

dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. 

Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka 

ke dalam suasana kemiskinan secara turun temurun selama 

bertahun-tahun. SejaJan dengan itu rnereka hanya mungkin 
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dapat keluar dari kemiskinan melalui proses perubahan 

struktural mendasar. 

Kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam 

suatu masyarakat dimana terdapat perbedaan yang tajam 

antaramereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup 

dalam kemewahan dan kaya raya. Walaupun mereka mayoritas 

terse bar dari masyarakat, dalam realita mereka tidak punya 

kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib 

hidupnya. Sedang minoritas keeil masyarakat yang kaya raya 

biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai 

kehidupan, terutama di segi ekonomi dan politik. Selama 

golongan kecil yang kaya raya itu masih menguasai 

berbagai kehidupan masyarakat, dan selama itu pula 

diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan dan 

akibatnya akan terjadi apa yang disebutkan kemiskinan 

stru ktu ral. 

Oolongan yang menderita kemiskinan struktural itu 

misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah 

sendiri, atau para petani yang tanah miliknya keeil sehingga 

hasilnya tidak meneukupi untuk memberi makan kepada 
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dirinya sendiri dan keluarganya, yang termasuk golongan 

miskin lain adalah kaum buruh yang tidak terpelajar dan 

tidak terlatih yang disebut juga dengan unskill labores. 

Golongan miskin ini meliputi juga para pengusaha tanpa 

modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah yang sekarang 

dapat dinamakan golongan ekonomi yang sangat lemah 

(Soedjatmiko, 1989). 

Ciri utama dari kemiskinan struktural ialah tidak 

terdapatnya perubahan. Kalaupun ada sifatnya lamban sekali, 

apa yang disebut sebagai mobilitas sosial vertikal. Mereka yang 

miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya, sedang yang 

kaya akan tetap menikmati kekayaannya. 

Menurut pendekatan struktural terletak pada kukungan 

struktural so sial yang menyebabkan mereka kekurangan 

hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur 

sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan 

yang menghalangi mereka maju. Umpamanya kelemahan 

ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh 

pendidikan yang berarti agar dapat melepaskan diri dari 

kemelaratan. 
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Menurut Soemardjan, yang dimaksud dengan 

kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh 

suatu golongan masyarakat, karena struktur so sial masyarakat 

itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan 

yang sebenarnya tersedia bagi mereka (lihat : Alfian, Tan, 

Soemarjan, 1980 : 5) 

Sedangkan Soedjatmoko (1983) memberi patokan ten tang 

kemiskinan struktural, yaitu : pertama, tingkat isolasi, yang 

dimaksud tingkat isolasi disini adalah dalam kaitannya dengan 

dekatnya seseorang atau kelompok masyaakat dengan sumber-

sumber produksi yang biasa. 
\ 

Ked ua, deferen siasi stru ktu ral yaitu tingkat. spesialisasi 

lembaga-lembaga dan keaktifannya. Berdasarkan pengamatan 

akal sehat, kita boleh mengasumsikan bahwa Makin tinggi 

tingkat differensial struktural, Makin berkurang jumlah 

golongan miskin. Ketiga, Spektrum antara kekakuan (rigidity) 

dan keluwesan (flexibility) suatu sistem so sial merupakan 

dimensi struktural yang juga mempengaruhi kemiskinan. 

Dengan asumsi bahwa semakin kaku suatu sistem sosial, 

semakin sulit batasan-batasan so sial yang ditembus, semakin 
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banyaklah orang miskin. Keempat, sentralitas, yaitu kalau 

suatu daerah sangat diperhatikan oleh pusat yang 

dicerminkan dalam tingkat penanaman modal, pengembangan 

infrastruktur dan sebagainya dapat dikatakan makin tinggi 

tingkat sentralitas suatu daerah tertentu, makin kurang 

kemiskinan di daerah itu. 

Maka kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana 

kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab 

utamanya bersumber, dan oleh karen a itu dapat dicari pada 

struktur sosial yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. 

Oleh karena struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian 

rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk dalam 

golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah 

nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur 

sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam 

suasana kemiskinan secara turun temurun selama 

bertahun-tahun. 

Hal ini biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di 

mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang 

mayoritas hidup miskin dengan mereka yang minoritas 
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mempunyai kekuasaan dan kekayaan. Seperti ciri umum yang 

menandai struktur sosial masyarakat petani di pedesaan 

dewasa ini dimana terdapat sebagian keeil petani kaya yang 

menguasai sebagian besar sumber daya yang ada, yaitu tanah 

di satu pihak. Seeara rinci, ciri-ciri yang menandai struktur 

so sial agraris di masyarakat pedesaan (terutama di Jawa) 

adalah : Pertama, banyak terdapat usaha-usaha tani yang 

kecil; Kedua, pemilikan tanah eenderung sangat keeil dan 

relatif menimpa sebagian masyarakatnya; Ketiga, sebagian 

terbesar dari usaha tani terdiri dari pemilik penggarap; 

Keempat, proporsi penggunaan tenaga kerja dari luar 

keluarga dalam kegiatan pra panen sangat besar; Kelima, 

hampir semua tenaga kerja dari luar keluarga sendiri dari 

tenaga kerja bayaran; Keenam, disamping jutaan petani yang 

pemilikan tanahnya kecil terdapat pula jutaan keluarga yang 

hampir tidak bertanah (hanya memiliki pekarangan rumah, 

misalnya) yang tergantung pada upah berburuh sebagai 

penghasilan yang penting; dan Ketujuh, pendapatan dari 

kegiatan di luar sektor pertanian untuk semua golongan 

masyarakat di pedesaan sangat penting sebagai tambahan 
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pendapatan yang bersumber dari kegiatan di sektor pertanian 

(lihat: Rudolf S. Sinaga dan dan Benyamin White, dalam: Alfian 

dkk.,1980: 144-150). 

Sangat sempitnya usaha petani tersebut, akibat dari 

besarnya jumlah keluarga petani yang tidak memiliki tanah 

dan berpusatnya tanah di bawah penguasaan beberapa 

gelintir petani kaya sebagaimana menandai komunitas petani 

di daerah pedesaan dewasa ini, sesungguhnya merupakan 

akibat bekerjanya gabungan faktor demografis, politis dan 

ekonomis. Faktor yang barangkali paling menentukan 

terjadinya situasi paling rawan itu adalah bertambahnya 

jumlah penduduk dengan cepat, semen tara itu usaha tani 

tidak bertambah sarna sekali kalaupun bertambah hanya 

dalam jumlah yang keci!. 

Dari keadaan di atas mengakibatkan banyaknya petani 

yang tak memiliki tanah dalam pendapatan dan posisi mereka 

dalam hubungannya dengan pemilik tanah. Seringkali mereka 

yang tergolong petani miskin, pada jangka waktu yang tidak 

terlampau lama akan masuk pada suatu proses so sial yang 

mengubahnya dari petani pemilik menjadi buruh tani 
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semata. Dalam keadaan tidak memiliki apa-apa selain tenaga 

tubuhnya, buruh tani amat mudah diperlakukan sebagai alat 

prod uksi semata (proletar). Penyusu tan atau pelepasan 

tanah garapan sebagaimana diuraikan di atas adalah 

merupakan awal mula dari proletarisasi. Secara lengkap 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya proletarisasi 

adalah : Pertama, sistem pewarisan tanah kepada semua anak 

dalam kependudukan yang terus meningkat, sedangkan tanah 

garapan terbatas, mengakibatkan proses pemilikan tanah 

menjadi terpecah-pecah semakin mengecil. Pemilikan tanah 

yang sempit ini menimbulkan keluarga petani yang terus 

menerus miskin; Kedua, pada suatu saat tuntutan kebutuhan 

hidup am at mendesak, seperti biaya sakit, sekolah, 

perbaikan rumah, di samping kenaikan harga, mendorong 

petani untuk menjual tanahnya; dan Ketiga, di lain pihak, 

orang kaya di desa atau di kota ingin meningkatkan 

kekayaan dengan pemilikan tanah yang berlebihan atau tanah 

absente dan tidak dicegah tindakan hukum, mempermudah 

proses penjualan tanah-tanah petani. Lalu orang-orang itu 

sebagai majikan memburuhkan tanahnya kepada buruh tani 
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yang tidak mempunyal kemungkinan bekerja di luar 

pertanian, sehingga kedudukannya lemah dalam menawar 

pendapatan. 

Akibat lebih lanjut dari faktor-faktor di atas, maka 

penduduk pedesaan yang sudah miskin dan terbelakang itu 

akan menjadi semakin miskin dan jatuh pada lingkaran 

kemiskinan yang tidak habis-habisnya. 

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas dijelaskan 

bahwa kemiskinan struktural adalah suatu kondisi miskin 

yang dialami oleh seseorang maupun sekelompok orang, akibat 

tekanan dan pengaruh dari struktur sosial masyarakat. 

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang sengaja 

dibuat oleh manusia untuk memikirkan orang lain. Kelompok 

masyarakat yang menempati struktur yang lebih tinggi, akan 

mempengaruhi bahkan menekan mereka yang menempati 

struktur terendah, sehingga terjadilah kemiskinan. Mereka 

yang berada diposisi yang lemah atau rendah berpeluang besar 

untuk mengalami kemiskinan struktural. Kondisi ekonomi, 
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posisi dalam struktur sosial, penYlmpangan seperti 

ketidakadilan atau pemerataan dan penyalahgunaan wewenang 

dalam struktur dijadikan sebagai penyebab kemiskinan 

struktural. 


