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KEMISKINAN DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA
Oleh : Darto Miradhia, S.Ip.. M.Si

ABSTRAK
. Kemiskinan merupakan masalah utama pemb eks dan multi
dimensional. Sejumlah variabel dapat dipakai pemiskinan.
Pemerintah telah berupaya memadukan berbagai tersebut danmenyusun miskinan yang ada dan memusatkan strategi
pada lima program bantuan untuk masyarakat miskin
rawan pen trtu kompensasi BBM hingga uang jasa dan
biaya transportasi pengambilan subsidi yang membebani. Sejak p.og.iil bantuan untuk
masyarakat miskin mulai dikucurkan, terdapat orang-orang yang tak -iruru malu mengaku
miskin hanya karena menginginkan bantuan itu. untui 

-me-ngurangi 
kemiskinan maka

pembukaan lapangan kerja merupakan salah satu solusinya, dan urituk ii ha.us ada investasi.
Tetapi investasi di perkotaan tidak akan banyak memberikan pengaruh penurunan kemiskinan
di daerah pedesaan.
Kata Kunci : Kemiskinan, pembangunan Manusra

PENDAHULUAN beragam suku bangsa. penduduknya tersebar
Kemiskinan merupakan masalah tidak merata, dianiaranya disebabkan karena

utama pembangunan yang sifatnya kompleks kesenjangan p.ny.bu.un pelaksanaandan multi dimensional. persoalan pembangunan aniar pedesaan dan perkotaan
kemiskinan bukan hanya berdimensi maupun antar kawasan. pemtangunan
ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik sarana dan prasarana yang diupayakan untuk
bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi dapat menjangkau 

'ke- 
berbagai daerahkemiskinan tersebut ditandai oleh dirasakan belum optimal karena keterbatasankerentanan, ketidakberdayaan, dana pemerintah dan luasnya wilayah yang

keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk harus dijangkau.
menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk
Karena sifat kemiskinan yang multi dimensi melacak persoalan kemiskinan. Dari dimensitersebut, maka kemiskinan telah pendidikan misalnya, pendidikan yang
menyebabkan akibat yang juga beragam rendah dipandang ..tugu, penyebab
dalam kehidupan nyata, antara lain : kemiskinan. Dari dimerisr kesehatan,1. Secara sosial ekonomi dapat menjadi rendahnya mutu kesehatan masyarakat

beban masyarakat; menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari2. Rendahnya kualitas dan produktivitas dimensi ekonomi, kepemilikan alat_alatmasyarakat; produktif yang terbatas, penguasaan3. yarakat; teknologi d'an 
- 

kurangnya keierampilan,4. umum dan dilihat sebagai alasan mendasar _.rrgupu

5 masyarakat :",l1.t."i'"il;f i":;,0fff'T'ir*'Tb"t'"1
terbadap birokrasi dalam memberikan elemen pentrn g yang menentukan tingiat

, pelayanan kepada masyarakat; kemakmuran dan kesejahteraan masyarakit.6. Kemungkinan merosotnya mutu pemerintah telah beruoava
generasi yang akan datang. memadukan berbagai faktor p.nyluuu
Semua indikasi tersebut merupakan kemiskinan tersebut dan menyusun strategl

kondisi yang saling terkait dan saling penanggulangan masalah kemiskinan yang
mempengaruhi satu sama lain. ada dan memusatkan strategi paaa iimi

Indonesia adalah negara kepulauan tonggak pengurangan kemiskinan, yaitu :yang sangat luas, padat dan terdiri dari
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