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Abstrak 

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah krusial yang terus menghantui kehidupan masyarakat.Berbagai 

upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pada berbagai periode kepemimpinan nasional belum memperlihatkan hasil 

yang memuaskan. Republika.co.id mengutip data BPS yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 

2014 mencapai 11,25% atau 28,28 juta jiwa,dan pada tahun 2015 ada tambahan penduduk miskin sekitar 1,9 juta jiwa. 

Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini perlu mendapat respons yang lebih 

nyata dari perguruan tinggi. Fakultas Pertanian merupakan fakultas yang mengembangkan studi di bidang 

pertanian,sangat erat kaitannya dengan penduduk miskin yang sebagian besar terdiri dari para petani di perdesaan dan 

kaum urban di perkotaan. Peningkatan peranan perguruan tinggi pertanian perlu segera diwujudkan dalam tindakan 

nyata. Fakultas Pertanian Universitas Respati Indonesia Jakarta sedang menggagas pendirian pusat studi 

penanggulangan kemiskinan perkotaan dalam operasionalnya akan bekerja sama dengan berbagai dinas/instansi 

pemerintah dan swasta diwilayah DKI Jakarta. Pusat studi penanggulangan kemiskinan ini terus menerus melakukan 

kegiatan penelitian menghasilkan berbagai paket teknologi yang secara teknis mudah diterapkan dan juga secara 

ekonomis layak untuk diusahakan oleh masyarakat miskin. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya usaha-usaha 

kecil menengah di bidang pertanian yang diusahakan oleh masyarakat miskin di perkotaan 

 

Kata-kata kunci : Kemiskinan, peranan perguruan tinggi pertanian, usaha kecil menengah bidang pertanian, 

masyarakat miskin. 

 

I. PENDAHULUAN 

Kemiskinan di Indonesia merupakan momok yang 

menghantui kehidupan masyarakat. Berbagai upaya telah 

dilaksanakan oleh pemerintah pada berbagai periode 

pemerintahan namun hasilnya masih belum memuaskan. 

Menurut Ref. [1], jumlah penduduk miskin pada tahun 

2015 diprediksikan mencapai 30,25 juta orang atau 

sekitar 12,25 persen dari jumlah penduduk  Indonsesia. 

Sumber tersebut mengutip publikasi BPS tentang angka 

kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 11,25 persen atau 

jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta orang.  

Menurut Ref. [1] juga menyitir pendapat dari 

Ahmad Juwaini (Direktur Dompet Dhuafa) tentang 

faktor-faktor penyebab bertambahnya penduduk miskin 

adalah kenaikan harga BBM, inflasi dan pelemahan nilai 

rupiah terhadap dolar. Dari faktor-faktor tersebut, 

diprediksikan ada tambahan penduduk miskin sekitar 1,9 

juta jiwa. 

Bertambahnya penduduk miskin tentu saja 

menghendaki upaya pemikiran yang serius untuk 

menanggulanginya. Dari publikasi hasil berbagai 

penelitian sebagian besar (hampir 50%) penduduk miskin 

adalah petani di pedesaan. Tingginya angka urbanisasi 

menyebabkan semakin padatnya penduduk di perkotaan 

dengan pendatang dari desa-desa yang sebagian besar 

juga asalnya dari kalangan petani.  

Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia paling 

sibuk menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan 

oleh semakin besarnya kaum urban ini yang seringkali 

menambah tugas aparat untuk mengadakan penertiban. 

Perguruan Tinggi sebagai lembaga tempat 

berkumpulnya kaum cerdik cendikia sudah sewajarnya 

menaruh perhatian besar terhadap masalah kemiskinan 

ini. Tugas yang dipikul oleh Perguruan Tinggi dalam 

wujud Tri Darma Perguruan Tinggi meliputi Pengajaran, 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat acapkali 

tidak mendapat perhatian para dosen dan pengelola PT. 

Masih banyak kalangan dosen yang merasa telah 

melaksanakan tugas apabila telah selesai mengajar, 

mengkaji dan membimbing mahasiswa. Tugas meneliti 

dan mengabdi kepada masyarakat acapkali diabaikan. 

Fakultas Pertanian Universitas Respati Indonesia yang 

berlokasi di Jakarta tengah menggagas suatu kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui pendirian Pusat 

Studi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PSPKP) 

yang merupakan laboratorium tempat para dosen dan 

mahasiswa mengadakan serangkaian penelitian untuk 

menghasilkan paket-paket teknologi produksi pertanian 

perkotaan yang secara teknis cukup produktif dan secara 

ekonomis layak untuk disebarluaskan kepada kelompok 

tani kecil di wilayah DKI Jakarta. Hasil yang diharapkan 

adalah tumbuhnya usaha-usaha kecil agribisnis perkotaan 

yang dikelola dan diusahakan oleh para petani kecil untuk 

meningkatkan penghasilan mereka dan secara bertahap 

keluar dari lingkaran kemiskinan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Kemiskinan, Definisi, Pemahaman dan Penyebabnya 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan 

dan kesehatan [2]. Konsep penetapan garis kemiskinan 

menurut Ref. [3] adalah menghitung jumlah penduduk 

miskin berdasarkan tingkat 

pengeluaran/konsumsipenduduk untuk makanan dan non 
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makanan. Konsep yang digunakan oleh BPS adalah 

sebagai berikut: 

a. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan 

dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis 

Kemiskinan Non Makanan (GKNM). 

b. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai 

pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang 

disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari. 

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili 

oleh 52 jenis komoditi (padi-padian), umbi-

umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, 

kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak 

dll. 

c. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah 

kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, 

pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi 

kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 

jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi 

di pedesaan. 

Sumber data utama yang digunakan BPS adalah 

data Survey Ekonomi Nasional (SUSENAS) panel modul 

konsumsi dan kor [3]. 

B.  Kemiskinan di Indonesia 

Menurut Ref. [1], kemiskinan menjadi 

momok dalam masyarakat. Berbagai upaya telah 

dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi 

angka kemiskinan turun secara secara signifikan. 

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 diprediksi 

akan mencapai 30,25 juta orang atau sekitar 12,25 

persen dari jumlah penduduk Indonesia. Selanjutnya, 

kenaikan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh 

beberapa faktor termasuk kenaikan harga BBM, 

inflasi, dan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar. 

Presiden Direktur Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini 

mengatakan berdasarkan kajian, kolaborasi ketiga 

faktor tersebut dapat menambah angka kemiskinan 

sebesar satu persen. Jika berdasarkan data BPS 

jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2014 

mencapai 11,25 persenatau 28,28 juta jiwa maka 

pada tahun 2015 akan ada tambahan penduduk 

miskin sekitar 1,9 juta jiwa. Dalam kaitan dengan 

data tersebut, Ahmad Juwaini (2015) juga meneliti 

tentang ketimpangan antara penduduk miskin dan 

kaya juga semakin nyata. Hal tersebut dikuatkan 

dengan data Koefisien Gini pada akhir tahun 2014 

mencapai angka 0,42, gambaran tentang 

ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya yang 

semakin melebar. Jika tidak ada pemerataan dalam 

kurun waktu 10 tahun, Koefisien Gini dapat 

mencapai 0,60 dan kondisi tersebut akan berbahaya 

lantaran dapat menimbulkan revolusi sosial. Hal 

tersebut harus segera diatasi dengan meningkatkan 

pendapatan masyarakat yang paling bawah. 

C. Masalah Petani di Indonesia 

Petani menjadi salah satu profesi yang tidak 

pernah dicita-citakan oleh para kaum muda. Hal itu 

disebabkan karena tingkat kesejahteraan petani di 

Indonesia masih sangat rendah. Menurut Ref. [4] 

mengatakan bahwa per Juli 2014 total pendapatan 

petani per tahunnya hanya Rp.12.413.920,- 

disimpulkan bahwa pendapatan petani hanya 

Rp.1000.000,-/bulan/rumah tangga petani. Angka ini 

masih jauh dari UMP. Ada tiga upaya yang 

direkomendasikan oleh Bustanul Arifin, diantaranya 

adalah membekali petani dengan teknologi informasi 

untuk memperluas informasi pasar, informasi 

teknologi dan informasi pembiayaan. Masalah 

berikutnya yang dihadapi para petani di Indonesia 

adalah rendahnya tingkat pemilikan lahan. Jika 

dibandingkan dengan Thailand, lahan pertanian 

masih terlalu kecil, hanya 0,3 Ha, sedangkan 

Thailand 30 Ha/keluarga. Data statistik BPS 2013, 

hampir separuh dari total 28,7 juta penduduk miskin 

Indonesia atau 13 juta orang adalah petani, artinya 

petani sebagai penghuni terbesar negeri ini justru 

berada di tingkat terbawah nilai kesejahteraannya.  

D. Kemiskinan Perkotaan 

Karakteristik masyarakt miskin perkotaan 

bahwa masyarakat miskin banyak dijumpai di kota-

kota di Indonesia ditandai dengan pemiskinan di 

hampir setiap sudut kota yang ditandai dengan 

ketidakteraturan dan ketertiban. Sementara itu 

kondisi petani miskin di wilayah perkotaan 

digambarkan dalam [5] yang menyajikan fakta 

bahwa para petani di pinggiran perkotaan dalam 

kondisi bertani pada lahan sempit atau bahkan 

banyak diantara mereka yang sama sekali tidak 

mempunyai lahan. Kondisi tersebut mereka siasati 

dengan berusaha bertani pada lahan tidur milik 

orang lain yang belum dimanfaatkan oleh 

pemiliknya. Studi yang dilakukan oleh [6] tentang 

pemberdayaan masyarakat miskin pinggiran kota 

merekomendasikan berbagai upaya antara lain yang 

terpenting adalah meningkatkan keterampilan 

usahataninya. Keterampilan ini lebih bersifat 

keterampilan yang mudah mendatangkan 

penghasilan (quick yieling). 

 

III. PEMBAHASAN KONSEP PEMBERDAYAAN 

 

A. Upaya-upaya yang direkomendasikan 

Para peneliti dan pakar dari hasil penelitian 

tentang upaya-uapaya yang dapat dilakukan untuk 

menanggulangi kemiskinan di perkotaan dapat 

ditarik benang merahnya meliputi, hal-hal berikut: 

a. Kemiskinan perlu mendapat perhatian melalui 

upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin di 

wilayah pedesaan maupun perkotaan. 

b. Petani adalah bagian dari masyarakat dan 

penduduk Indonesia yang masih dalam kondisi 

miskin sehingga perlu diadakan upaya 

pemberdayaan petani di wilayah perkotaan dan 

pinggiran kota dengan peningkatan keterampilan 

mereka dengan usaha-usaha yang mudah dan cepat 

mendatangkan penghasilan (quick yieling) melalui 

pengembangan pertanian perkotaan. 

c. Perlu diadakan penyuluhan kepada masyarakat 

miskin di pedesaan dan perkotaan tentang 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam 

paket-paket teknologi yang secara teknis produktif 

dan secara ekonomi layak diusahakan. 
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B. Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Pertanian 

Peranan perguruan tinggi, khususnya 

Perguruan Tinggi Swasta dirasakan masih harus 

ditingkatkan dengan kegiatan yang lebih serius dan 

lebih nyata. Tri Darma Perguruan Tinggi yang 

meliputi Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian 

kepada masyarakat menurut pendapat penulis 

merupakan wahana yang sangat strategis untuk 

mensinergikan ketiga pilar yang wajib dilaksanakan 

oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia itu untuk 

mengajarkan, mendidik, meneliti berbagai paket 

teknologi yang dapat menghasilkan penghasilan para 

petani di wilayah pedesaan maupun perkotaan. 

 

C. Fakultas Pertanian URINDO 

Sebagai fakultas yang berlokasi di wilayah 

DKI Jakarta, Fakultas Pertanian URINDO telah 

secara intensif bekerjasama dalam bidang 

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat 

dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

(BPTP) Jakarta dalam pengembangan Pertanian 

Perkotaan. Berbagai teknologi telah dihasilkan 

melalui penelitian para dosen dan mahasiswa dalam 

pengembangan pertanian perkotaan. 

 

D. Pusat Studi Penanggulangan kemiskinan Perkotaan 

Fakultas Pertanian tengah menggagas untuk 

mendirikan Pusat Studi Penanggulangan 

Kemiskinan Perkotaan (PSPKP).  

Fakultas yang dalam hal ini dilaksanakan 

oleh Program Studi Agroteknologi membangun 

Laboratorium Teknologi Produksi, greenhouse, dan 

kebun percobaan yang merupakan lahan dan gedung 

laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan 

laboratorium teknologi budidaya pertanian dan 

peralatan sederhana dalam teknologi pascapanen 

untuk mengembangkan dalam teknologi pangan 

untuk disebarluaskan agar diterapkan dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui 

program kerjasama dengan Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP) DKI Jakarta. Hasil-

hasil penelitian dosen yang dilakukan di PSPKP 

diterapkan pada laboratorium lapangan berupa 

kelompok tani dan kelompok usaha pertanian di 

wilayah Jakarta dengan karakteristik petani 

kecil/kelompok tani miskin perkotaan yang secara 

terus-menerus dibina oleh para dosen di 

Fakultas/Prodi dan para peneliti di BPTP. Para 

dosen dan para peneliti terus menerus mengadakan 

penelitian untuk menghasilkan paket-paket teknologi 

yang secara teknis produktif dan secara ekonomis 

layak. Hasil yang diharapkan adalah berkembangnya 

usaha-usaha kecil menengah bidang pertanian pada 

masyarakat miskin pertanian di wilayah perkotaan. 

Teknologi yang dikembangkan antara lain 

hidroponik, aquaponik, vertikultur dan teknologi 

pertanaman di dalam pot. 

IV. KESIMPULAN 

 

1. Kemiskinan merupakan fenomena di masyarakat 

yang belum berhasil ditanggulangi dengan hasil yang 

memuaskan. 

2. Perguruan Tinggi perlu sepenuhnya melaksanakan 

kegiatan yang nyata terhadap penanggulangan 

kemiskinan.  
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