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SARI 

Manzila Armylia. 2020. “Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 1982-2008”. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci: Kemiskinan, Penanggulangan, Kebijakan. 

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang tergolong dalam 

daerah yang paling miskin, dalam urutan nomor 2 paling miskin di Jawa Timur 

antara tahun 1982 sampai tahun 2008. Hal ini karena kondisi tanahnya yang 

kering dan tandus sehingga, saat musim hujan menyebabkan bencana banjir yang 

kemudian mengakibatkan kegagalan panen. Padahal sebagaimana diketahui, 

masyarakat Kabupaten Bojonegoro sebagian besar mata pencahariannya dibidang 

pertanian, ditambah faktor ekonomi atas lahan dan keterbatasan sarana dan 

prasana, sumber daya manusia dan rendahnya kualitas kesehatan menambah 

buruk kondisi perekonomian. Kondisi tersebut membuat pemerintah membuat 

kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dibuat dengan beberapa program 

dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan yang ada di Kabupaten 

Bojonegoro. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 

upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro 

pada tahun 1982-2008? (2) apa dampak penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1982-2008? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi 

empat tahap yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiogafi. Lingkup 

spasial dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bojonegoro, sedangkan lingkup 

temporal penulis mengambil tahun 1982-2008 karena pada tahun 1982 terjadi 

bencana banjir sehingga mengakibatkan ribuan rumah tergenang air dan 

masyarakat miskin mengalami kelaparan. Kemudian diambilnya tahun 2008 

sebagai batas akhir temporal karena pada tahun tersebut Kabupaten Bojonegoro 

dapat keluar dari daerah miskin dan tergolong sebagai daerah sejahtera. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

dengan dibuatnya beberapa program sangat berperan dalam perbaikan tingkat 

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Bojonegoro. Dalam usaha menanggulangi kemiskinan melalui bidang pendidikan, 

ketahanan pangan dan kesehatan menjadikan penduduk di Kabupaten Bojonegoro 

keluar dari angka kemiskinan karena sudah mempunyai kualitas pendidikan yang 

baik sehingga penduduk mempunyai mutu prestasi yang berkompeten, dalam 

masalah ketahanan pangan penduduk miskin mampu keluar dari rawan pangan 

dan kelaparan, dan penduduk miskin mempunyai kesehatan yang baik karena 

penduduk miskin dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan secara murah, 

mudah, cepat dan berkualitas. 
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ABSTRACT 

Manzila Armylia. 2020. “Poverty Alleviation in Bojonegoro District from 1982 

to 2008”. History Department. Faculty of Social Science. Universitas Negeri 

Semarang. 

 

Keywords: Poverty, Mitigation, Policy. 

 

 Bojonegoro District is one of the poorest areas, number two of the poorest 

in East Java between 1982-2008. This is because the condition of the soil is dry 

and barren so that, during the rainly season, it causes floods which in turn result in 

crop failure. Whereas as is well known, the majority of the Bojonegoro District 

have their livelihoods in agriculture, plus economic factors  on land and limited 

facilities and infrastructure, human resources and low quality of health make the 

economic conditions worse. These conditions make the government make a policy 

of poverty alleviation that is made with several programs with the aim to improve 

the level of welfare in Bojonegoro regency. The problems examined in this study 

are (1) how were the government's efforts in overcoming poverty in Bojonegoro 

District in 1982-2008? (2) what is the impact of poverty alleviation in Bojonegoro 

District in 1982-2008? 

 

 The study uses historical research methods, including the four phases: 

heuristic, source criticism, interpretation, and historiography. The spatial scope in 

this study is Bojonegoro District, while the temporal scope of the author took 

years from 1982 to 2008 because in 1982 there was a flood disaster resulting in 

thousands of flooded houses and poor people experiencing hunger. Then the data 

was taken in 2008 as a temporal deadline as in that year Bojonegoro District could 

get out of the poor areas and classified as prosperous areas. 

 

 The results of this study indicate that the implementation of policies by 

making several programs has a very important role in improving the level of 

community welfare and poverty alleviation in Bojonegoro District. In an effort to 

overcome poverty through education, food security and health, the population of 

Bojonegoro District has moved out of poverty because they already have good 

quality education so that the population has a competent quality of achievements, 

in the case of food security, poor people are able to escape from food insecurity 

and starvation, and the poor have good health because the poor easily get cheap, 

easy, fast and quality health services. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama 

bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu 

negara berkembang isu kemiskinan ini perlu dituntaskan. Isu kemiskinan 

erat kaitannya dengan persoalan ketimpangan atau kesenjangan, baik 

ketimpangan tingkat kesejahteraan antar kelompok pendapatan maupun 

ketimpangan antar wilayah. Indonesia telah mencatat perkembangan 

kemiskinan mulai tahun 1976. Pada tahun 1976-1996  Indonesia mengalami 

penurunan kemiskinan sebesar 40,1% menjadi 11,3%. Kemudian keadaan 

itu memburuk dengan meningkatnya prosentase anggka kemiskinan sebesar 

24,29% atau 49,5 juta jiwa penduduk miskin Indonesia, yang terjadi pada 

tahun 1996-1998. International Labour Organization (ILO) bahkan 

memperkirakan jumlah masyarakat miskin di Indonesia lebih buruk dengan 

jumlah 129,6 juta atau sekitar 66,3%. 
1
 

 Kemiskinan merupakan kondisi dimana suatu individu maupun 

kelompok masyarakat dalam suatu wilayah atau negara tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pokok. Ketidakmampuan itu ditandai dengan tidak 

                                                           
1
 Badan Pusat Statistik Nasional, Susenas dan Vivi Alatas. Perhitungan Bank Dunia. 1999 



2 
 

 
 

tercapainya kebutuhan sandang, pangan dan papan, yang mana kebutuhan 

itu merupakan suatu yang mendasar dalam menjalankan hidup sebagai 

manusia. Secara harfiah menurut Poerwadarminta, kemiskinan berasal dari 

kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”.
2
  

Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan 

sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, 

maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya 

permasalahaan sosial yang lain. Berbagai definisi yang telah disebutkan 

sebelumnya dapat dijelaskan bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di 

Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang 

dialami individu, kelompok dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan 

standar hidup minimum. Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004, 

kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau 

sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan dalam kehidupannya.
3
   

  Bentuk-bentuk kemiskinan juga menjadi faktor penyebab kemiskinan 

seperti kemiskinan natural, kemiskinan kultural dan kemiskian struktural. 

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang 

miskin, kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak 

memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya 

manusia maupun sumber daya pembangunan atau kalaupun mereka ikut 

                                                           
2
 Bambang Rustanto, Menangani Kemiskinan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, 

hlm. 1. 
3
 UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Kemiskinan 
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serta dalam pembangunan mereka hanya mendapat imbalan pendapatan 

yang rendah. Kemiskinan natural disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, 

seperti karena cacat, sakit, lanjut usia atau karena bencana alam. 

Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok 

masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya 

dimana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa kurang, 

sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh 

faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, 

distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan 

ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat 

tertentu. Munculnya fenomena ini berdampak pada persepsi masyarakat 

terhadap pemerintah yang tidak mampu menghasilkan kebijakan yang 

sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.
4
 

 Indikator kemiskinan jumlah penduduk yang hidup miskin ditentukan 

oleh standar hidup dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5
 Pengukuran 

kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan 

minimum, baik untuk makan dan non makanan yang harus dipenuhi 

seseorang untuk hidup secara layak. Penetapan nilai standar hidup minimum 

digunakan untuk membedakan antara penduduk miskin dan tidak miskin. 

Sementara itu BKKBN berpendapat bahwa indikator kemiskinan lain yang 

                                                           
4
 Asrinaldi, Politik Masyarakat Miskin Kota, Yogyakarta: Gava Media, 2012, hlm. 26. 

5
 Dalam catatan Badan Pusat Statistik Nasional mengatakan kecukupan makanan/kalori 

menggambarkan bahwa apabila penduduk dalam pengeluaran tidak mampu memenuhi kecukupan 

konsumsi makanan setara 2.100 kalori per hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum 

nonmakan berupa perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang/ jasa 

yang sekarang dijabarkan ke dalam penetapan upah minimum dan standar pemenuhan kebutuhan 

hidup layak dari masing-masing wilayah. 



4 
 

 
 

sering digunakan dan telah memiliki rasionalisasi yang banyak dipercaya 

oleh sebagian lembaga pemerintah dan lembaga lainnya adalah mereka yang 

memiliki perhatian terhadap penanggulangan kemiskinan, yaitu keluarga 

prasejahtera dan sejahtera.
6
 Sebagian besar penduduk miskin di dunia 

tinggal di daerah pedesaan yang bekerja sebagai petani.  

  Pengentasan kemiskinan menjadi gagasan pokok untuk 

meningkatkan angka kesejahteraan hidup warga masyarakat Indonesia. 

Pengentasan tersebut harus ditangani dengan serius oleh pemerintah. Tujuan 

utama pengetasan kemiskinan yang dialami Indonesia adalah dengan cara 

berfokus pada permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat, 

mengembangkan kebijakan secara relevan sesuai dengan pokok 

permasalahan. Hadirnya intervensi
7
 pemerintah mengambil andil dalam 

mengatur jalannya perekonomian sebagai landasan untuk menanggulangi 

kemiskinan. Bentuk campur tangan pemerintah adalah dengan mengurangi 

tingkat konversi lahan persawahan, mengedepankan surat kepemilikan lahan 

persawahan sebagai penunjang kepemilikan harta agar tingkat kemiskinan 

kian berkurang. Termasuk juga penyediaan sarana dan prasarana sektor 

pertanian harus diadakan dengan baik oleh pemerintah sebagai bentuk 

                                                           
6
 Disebut keluarga prasejahtera apabila tidak bisa memenuhi beberapa syarat indikator 

dan sementara...selengkapnya lihat  Bambang Rustanto. Menangani Kemiskinan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya.  2015. hlm 7 
7
 Intervensi adalah sebuah perbuatan/ tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu 

lembaga atau badan terhadap sebuah permasalahan pertikaian yang terjadi diantara dua pihak atau 

beberapa pihak sekaligus, dimana tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan satu pihak 

yang...selengkapnya lihat Muhammad Rahmat & Ahmad Erani Yustika. Di Bawah Bendera Pasar 

Dari Nasionalisme Menuju Liberalisme Ekonomi. Malang: Empat Dua. Hlm. 32 
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intervensi perekonomian dan menjaga kestabilan harga jual hasil produksi 

pertanian menjadi tanggungjawab dari pemerintah. 

Sebagai negara yang sedang membangun Indonesia harus mampu 

meramu serta menyinergikan antara kebijakan, institusi terkait dan 

pelaksanaan di lapangan agar tingkat pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh 

dengan optimal tanpa mengesampingkan efek distribusi pendapatan.
8
 Secara 

kolektif, masyarakat membutuhkan suatu sistem yang mampu menjamin 

kecukupan produksi demi kelangsungan hidup warga masyarakat. Di 

samping itu, masyarakat juga membutuhkan mekanisme distribusi yang 

memungkinkan mobilisasi tingkat produksi bahan pangan ke arah yang 

tinggi sebagai bentuk menjaga ketersedian pangan secara nasional. 

Kemiskinan tidak akan tuntus pengentasannya jika hanya dibebankan pada 

pemerintah pusat, pemerintah daerah memliki peranan yang tidak kalah 

penting dalam persoalan tersebut. Pemerintah daerah meliputi gubernur 

yang memerintah provinsi, bupati dalam lingkup kabupaten. Peran bupati 

dalam memerintah dan mengatasi kemiskinan cukup penting, mengingat 

kabupaten merupakan bagian kecil dari sebuah sistem pemerintahan. 

Berdasarkan tingkat kemiskinan yang terlihat di Jawa Timur, pada 

tahun 1981 Kabupaten Bojonegoro termasuk salah satu wilayah yang 

memiliki jumlah kemiskinan tertinggi dan menjadi kabupaten termiskin di 

Jawa. Kondisi ekonominya sangat terpuruk, sering kali  penduduknya 

                                                           
8
 Ibid. Hlm. 22. 



6 
 

 
 

mengalami kelaparan.
9
 Kemiskinan disebabkan oleh kondisi geografis, 

sarana dan prasarana, jumlah penduduk, rendahnya pendidikan dan 

rendahnya kualitas kesehatan. Kabupaten Bojonegoro memiliki wilayah 

hutan yang sangat luas 42% dari luas keseluruhan luas wilayah. Masyarakat 

yang tinggal berdekatan dengan hutan tergolong dalam masyarakat miskin, 

lantaran penduduk sekitar hutan berprofesi sebagai petani, ditambah ketidak 

pemilikan atas lahan dan keterbatasan sarana dan prasana penunjang hasil 

pertaniaan menambah buruk kondisi perekonomian.
10

  

Kondisi sarana dan prasarana sektor pertanian menjadi suatu yang 

penting untuk dituntasakan mengingat mayoritas profesi masyarakat sebagai 

petani khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang memiliki 

luas hampir separuh dari luas keseluruhan luas Kabupaten Bojonegoro. 

Jumlah penduduk juga menjadi tolok ukur untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan suatu wilayah, dilihat dari pendapatan dan jumlah keluarga di 

dalamnya, serta melihat jumlah sumber daya manusia dalam usia produktif 

dan usia tidak produkif. Jika dalam dalam usia produktif banyak sumber 

daya manusia yang menganggur dapat dipastikan kesejahteraan di suatu 

wilaya pasti rendah.  

Tingkat pembangunan juga dapat menjadi tolok ukur kesejahteraan 

wilayah, pembangunan yang baik menandakan tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar di Kabupaten 

Bojonegoro berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan perekonomian di 

                                                           
9
 Penders,  C.L.M. Bojonegoro 1900-1942. A Story Of Endemic Poverty In North East 

Java Indonesia,  Singapura: Gunung Agung, 1984, hlm. 32. 
10

 Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 1982. 
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Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik 

(BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. 

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari 

sisi pengeluaran. 

Pendidikan dan kesehatan juga sangat berpengaruh terhadap angka 

kemiskinan. Pendidikan berperan dalam upaya meningkatkan  sumber daya 

manusia untuk memiliki kualitas yang lebih baik. Adanya pendidikan yang 

rendah, dapat mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat, karena 

mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, hal itu dikarenakan 

mayoritas penduduk memiliki pendidikan yang sangat rendah. Kesehatan 

juga sangat berpengaruh dalam kemiskinan karena kesehatan merupakan 

salah satu upaya yang dapat digunakan sebagai penentu tingkat sumber daya 

manusia. 

Pada tahun 1982 Bojonegoro masih menjadi daerah miskin, ditambah 

lagi pada saat itu mengalami musim hujan, sehingga mengakibatkan terjadi 

banjir. Kondisi tanah yang tandus dan tidak ada irigasi, yang kemudian 

mengakibatkan tingkat produktifitas pertanian menjadi rendah. Banjir dan 

kemarau mengakibatkan gagal panen yang kemudian mengakibatkan 

kekurangan bahan makanan dan terjadi kelaparan. Mengutip dari Surabaya 

Post, banjir menggenangi 129 desa. Dari penduduk tersebut terdapat 4.882 

kepala keluarga dan yang mengungsi ke tempat penampungan yang 

disediakan pemerintah daerah dan ke tempat yang aman terdapat 2.427 
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kepala keluarga. Rumah tergenang air terdapat 7.298 buah dan kedapatan 

rusak 45 buah.
11

 Di samping itu penduduk Kabupaten Bojonegoro yang 

mengalami bencana banjir diberikan bantuan oleh menteri sosial. Mengutip 

dari Surabaya Post, bantuan tersebut berupa uang Rp. 5 juta dan beras 30 

ton. Bantuan tersebut bermaksud untuk meringankan penderitaan rakyat 

akibat bencana banjir yang menimpa Kabupaten Bojonegoro.
12

 

Pada tahun 1995, di Kabupaten Bojonegoro terjadi perbedaan yang 

jelas dalam perekonomian desa, yaitu dengan adanya perbedaan taraf hidup. 

Perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai patokan perkembangan suatu 

wilayah. Perbedaan taraf hidup bukan hanya disebabkan oleh satu faktor 

saja, namun disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lokasi desa, penduduk 

desa, sarana prasarana desa, angka kelahiran, angka kematian dan angka 

ketenagarejaan penduduk dalam usia kerja juga sangat berpengaruh 

terhadap taraf hidup.
13

 

Pada tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro sudah keluar dalam kategori 

miskin dan menjadi wilayah yang tergolong sejahtera. Dilihat dari 

banyaknya sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro, dapat 

meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Bojonegoro. Ketersediaan 

                                                           
11

  Ketua Satuaan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam  (Satkorlak 

PBA) Daerah Bojonegoro H. Mahmud Zain, SH. (Sekwilda) didampingi Kepala Dinas Sosial Drs. 

Koesnandar, menyebutkan bahwa terdapat 129 desa yang tergenang air dihuni 4.882 kepala 

keluarga atau 16.023jiwa dan  yang mengungsi  terdapat 2.427 kepala keluarga, rumah tergenang 

air 7.298 buah dan rumah kedapatan rusak 45 buah. Surabaya Post, 22 Januari 1982 
12

 Menteri Sosial Supardjo yang berkunjung ke Bojonegoro dan Tuban 21 Januari telah 

menyerahkan bantuan berupa uang Rp 5 juta dan beras 30 ton (Untuk Daerah Bojonegoro) serta 

uang Rp 2 juta dan beras 20 ton  (Untuk Daerah Tuban) ditambah lagi beras 50 ton sebagai 

persediaan yang pengelolaannya diserahkan Pemda Tingkat I Jatim. Surabaya Post, 23 Januari 

1982 
13

 Robert J. Kodoatie, Suharyanto, Sri Sangkawati, Sutarto Edhisono, Pengelolaan 

Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah, Yogyakarta:Andi, 2001, hlm. 21 
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potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi (MIGAS), hasil 

pertanian, hasil hutan berupa kayu jati dan industri pengolahannya, serta 

kondisi tata guna air dengan keberadaan sungai Bengawan Solo, 

berkontribusi menjadikan Kabupaten Bojonegoro berstatus sebagai 

kabupaten sejahtera.  

Adanya perubahan Kabupaten Bojonegoro dari wilayah yang tingkat 

kemiskinannya sangat tinggi hingga menjadi kabupaten yang sejahtera 

menarik untuk dikaji. Maka alasan latar belakang di atas, riset tentang 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 1982-2008 

layak untuk ditindak lanjuti. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut penulis coba 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulanggi kemiskinan  di 

Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1982-2008? 

2. Apa dampak penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro 

pada tahun 1982-2008? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi 

kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 1982-2008.  

2. Untuk mengetahui dampak penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Bojonegoro pada tahun 1982-2008? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro 

tahun 1982-2008 diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah memberikan 

gambaran serta sumbangan pemikiran teoritis bagi penelitian 

selanjutnya mengenai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Bojonegoro tahun 1982-2008. 

2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah memberikan 

sumbangan pemikiran kepada para pembaca mengenai 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 1982-

2008. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, 

maka dalam penulisan skripsi ini perlu adanya pembatasan lingkup 

penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian sejarah terdiri dari lingkup 

spasial (ruang) dan lingkup temporal (waktu). Lingkup spasial (ruang) dan 

temporal (waktu) dalam penalitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Ruang Lingkup Spasial 

Ruang lingkup spasial adalah tempat yang diambil untuk 

penelitian. Dalam penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten 

Bojonegoro. Dipilihnya Kabupaten Bojonegoro sebagai lingkup spasial 

dikarenakan Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu wilayah di 

Indonesia yang tingkat kemiskinannya tinggi. 

b. Ruang Lingkup Temporal 

Ruang lingkup temporal adalah kurun waktu yang digunakan 

sebagai dasar penelitian. Dalam penelitian ini lingkup temporalnya ialah 

dari tahun 1982-2008, diambilnya kurun waktu tersebut bukan tanpa 

alasan. Tahun 1982 terjadi bencana banjir sehingga mengakibatkan 

ribuan rumah tergenang air dan masyarakat miskin mengalami kelaparan. 

Kemudian diambilnya tahun 2008 sebagai batas akhir temporal karena 

pada tahun tersebut Kabupaten Bojonegoro dapat keluar dari daerah 

miskin dan tergolong sebagai daerah sejahtera. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang 

menjadi sumber. Pertama, buku induk yang dipakai adalah Menangani 

Kemiskinan yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya  pada tahun 2015. 

Dalam buku Menangani Kemiskinan ini dibahas secara lengkap mulai dari 

definisi kemiskinan, berbagai teori kemiskinan dan berbagai pendapat para 

ahli sampai pada pembangunan sosial, pengorganisasian masyarakat dan 

penguatan komunitas. Dengan demikian, buku ini merupakan guru yang 

paling efektif bagi para pekerja sosial dalam penanganan kemiskinan. 

Kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi 

ketidakmampuan baik secara, keluarga maupun kelompok sehingga kondisi 

ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lainnya. Apapun yang 

ada pada masyarakat miskin itu, bahkan bentuk-bentuk pola kerjasama dan 

solidaritas yang tumbuh diantara mereka selalu berutar-putar di dalam dan 

menjebak mereka sendiri untuk tetap hidup dalam batas-batas subsistensi 

ekonomi. 

Dari buku ini, kontribusi untuk peneliti sangat besar. Dimana melalui 

buku induk pertama ini peneliti mengetahui definisi kemiskinan, berbagai 

teori kemiskinan dan berbagai pendapat para ahli sampai pada 

pembangunan sosial, pengorganisasian masyarakat dan penguatan 

komunitas. Perbedaan kajian yang terdapat dalam buku dengan penelitian 

yang akan dilakukan ialah pada topik utama pembahasan, didalam buku 

topik utamanya membahas penanggulangan kemiskinan secara nasional 
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sedangkan, dalam penelitian lebih difokuskan pada penanggulangan dalam 

cakupan lebih sempit (difokuskan di kabupaten bukan negara).  

Kedua, buku yang diterbitkan atas kerja sama antara Fakultas Ekologi 

Manusia IPB dengan Yayasan Obor Indonesia., berjudul “Indikator 

Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin”. Dalam buku ini terdapat 

banyak penjelasan akan kemiskinan dan kondisi kehidupan orang  miskin. 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, antara lain pendapatan, pendidikan, lokasi, gender dan kondisi 

lingkungan. Kemiskinan di Indonesia dicirikan oleh banyaknya rumah 

tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan. Akibatnya, meski tidak 

tergolong miskin, mereka rentan terhadap kemiskinan.  

Kontribusi buku dalam penelitian ini ialah memberikan informasi dan 

sebagai bahan rujukan khususnya terkait dengan masalah kemiskinan 

ditinjau dari berbagai standar garis kemiskinan, sehingga dapat diketahui 

adanya misklasifikasi penggolongan rumah tangga miskin. 

Ketiga, buku selanjutnya yang dijadikan sebagai daftar pustaka ialah 

buku yang berjudul “Kemiskinan Struktural Bunga Rampai” yang dihimpun 

oleh Dr. Alfian, Dr. Mely G. Tan dan Prof Selo Soemardjan dari makalah-

makalah yang masuk dan disumbangkan dalam seminar ilmiah Himpunan 

Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) bulan November 

1979 di Malang, digunakan oleh peneliti sebagai rujukan untuk mengulas 

topik penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Buku ini 

berisi kumpulan makalah-makalah mengenai kemiskinan struktural, masalah 
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kemiskinan dan perubahan struktur masyarakat. Buku ini terbagi dalam 

empat sub bab. Pertama adalah bagian yang membahas kemiskinan 

struktural dan pembangunan. Kedua adalah bagian tentang makalah tamu, 

yang berisi tiga makalah dengan membahas kemiskinan struktural dan 

kebijakan pemerataan mengatasi kemiskinan. Ketiga adalah bagian tentang 

makalah peserta, yang berisi sebelas makalah. Keempat adalah bagian 

penutup, yang berisi tentang kesimpulan. 

Kontribusi buku dalam penelitian ini ialah memberi informasi dan 

sebagai bahan rujukan yang berisikan kumpulan makalah. Selain itu, 

melalui makalah tersebut, peneliti mendapatkan referensi baru mengenai 

kemiskinan  dan penanggulangannya terhadap perubahan sosial serta 

pengaruhnya kesejahteraan sosial masyarakat.  

Perbedaan referensi ini dengan penelitian ialah dimana peneliti 

menitikberatkan pada kemiskinan masyarakat pedesaan yang jelas berbeda 

dengan kajian pustaka diatas yang lebih pada perubahan sosial tingkat 

nasional.  

Keempat. buku Soemardjan, Selo. 2009. Perubahan Sosial di 

Yogyakarta. Yogyakarta : Komunitas Bambu. Buku ini sangat membantu 

penulis dalam hal mendalami tentang perubahan sosial-ekonomi secara 

umum. Dalam buku yang memiliki lima bagian (bab) ini dijelaskan tentang 

perubahan sosial dan pembangunan ekonomi, terutama pada bagian ketiga 

yang membahas tentang perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Di 
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bagian ini, penulis mendapat gambaran baru bagaimana pembangunan 

ekonomi mempengaruhi laju sosial masyarakat dan sebaliknya. 

Kelima, buku berjudul Sejarah Kabupaten Bojonegoro Menyingkapi 

Kehidupan Dari  Masa ke Masa. Tulisan Panitia Penggali dan Penyusun 

Sejarah hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat 1. Berisi tentang awal 

terbentuknya Kabupaten Bojonegoro, dan keadaan sosial ekonomi 

masyarakat Bojonegoro. Dimana keadaan ekonomi masyarakat Bojonegoro 

khususnya yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraannya sangat 

memprihatinkan. Sebagaimana diketahui masyarakat Bojonegoro sebagian 

besar mata pencahariannya adalah petani. Sedangkan dibidang sosial 

nampak bahwa akibat tidak lancarnya transportasi, sangat menyulitkan 

mobilitas para pelajar, pegawai, pedagang dan buruh, serta aktivitas mereka 

menjadi terhambat. 

Keenam, buku profil Bojonegoro yang membahas tentang informasi 

dan gambaran secara utuh mengenai Kabupaten Bojonegoro kepada daerah 

lain, kepada swasta dan mesyarakat pada umumnya serta buku Profil Daerah 

Kabupaten Bojonegoro memberikan gambaran umum tentang adanya 

kondisi fisik, karakteristik sosiodemografis, kondisi sosial politik dan sosial 

budaya, perekonomian daerah, sarana dan prasarana (infrastruktur). 

Ketujuh, sesuai dengan langkah heuristik yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya peneliti tidak hanya menggunakan buku-buku sebagai 

sumber referensi namun, juga menggunakan tulisan karya ilmiah semacam 

jurnal, artikel, maupun penelitian-penelitian terdahulu. Salah satunya jurnal 



16 
 

 
 

karya Juliana, Lumintang. 2015. Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap 

Kemajuan  Pembangunan Masyarakat Di Desa dalam E-journal Acta 

Diurna Volume IV.No. 2.Melalui jurnal, peneliti mendapat banyak 

gambaran untuk penelitian dengan topik yang akan diteliti. 

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi 

pada masa lampau. Menurut Gilbert J. Garraghan, metode penelitian sejarah 

merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan 

sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan 

mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.
14

  

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial yaitu 

pendekatan sosiologi dan pendekatan ekonomi dalam mengkaji 

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Pengertian sosial 

ekonomi adalah suatu kajian yang mempelajari hubungan antara 

masyarakat, yang di dalamnya terjadi suatu interaksi sosial dengan 

ekonomi.
15

 Dalam hubungan itu dapat kita lihat bagaimana masyarakat 

mempengaruhi ekonomi dan bagaimana juga ekonomi mempengaruhi 

masyarakat. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun 

individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh 

diproduksi, bagaimana memproduksi dan dimana memproduksinya.  

                                                           
14

 Dudung Abdurahman,  Metode Penelitian Sejarah,  Jakarta:PT LOGOS Wacana Ilmu, 

1999, hlm. 43. 
15

 Pengertian yang dapat disimpulkan dari bagian pendekatan sejarah ekonomi dalam 

buku Metodologi Sejarah edisi kedua, karya Kuntowijoyo. 
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Dari kegiatan itu tampak bahwa masyarakatlah yang mempengaruhi 

ekonomi.
16

 Sedangkan contoh ekonomi yang mempengaruhi masyarakat 

ialah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui 

penjelasan diatas, peneliti menggunakan pendekatan sosial ekonomi karena 

dalam pendekatan sosial ini digunakan dalam mengaitkan pandangan 

sejarah dari kejadian dan keadaan sosial serta memberikan gambaran 

tentang kehidupan masyarakat dalam perkembangan dari dahulu sampai 

sekarang.  

Adapun langkah-langkah dalam penelitian sejarah ini sebagai berikut: 

A. Heuristik 

Heuristik adalah upaya mengumpulkan atau menemukan sumber 

agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian-kejadian di 

masa lampau. Menurut Notosusanto heuristik merupakan jejak-jejak 

sejarah sebagai peristiwa masa lalu yang merupakan sumber-sumber bagi 

sejarah sebagai kisah.
17

 Berdasarkan bentuk penyajiannya, sumber-

sumber sejarah terdiri dari arsip, dokumen, buku, jurnal dan surat kabar. 

Sumber yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Penanggulangan 

Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1982-2008” diperoleh 

melalui penelusuran pustaka. Yang pertama sumber sejarah diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua 

                                                           
16 Lumintang, Juliana,  Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan  Pembangunan 

Masyarakat Di Desa Tara-Tara I, E-journal,  Acta Diurna, Volume IV.No. 2, Tahun 2015. 

17
 Wasino, Endah Sri Hartatik,  Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan, 

Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018, hlm. 23 
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sumber sejarah tersebut diperoleh dari perpustakaan antara lain yaitu 

Dnas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Bojonegoro, Perpustakaan Daerah Kabupaten Bojonegoro, 

Monumen Pers Nasional, Perpustakaan Pusat UNNES, Perpustakaan 

Jurusan Sejarah UNNES, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa 

Timur. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian dikategorikan sifatnya, 

sebagai berikut:  

a. Sumber Primer 

Menurut Louis Gottschalk sumber primer adalah kesaksian 

seseorang dengan mata kepalanya sendiri atau dengan alat mekanis yang 

selanjutnya disebut saksi pandangan mata.
18

 Sedangkan menurut 

Nugroho Notosusanto, sumber primer merupakan sumber yang 

keterangannya diperoleh secara langsung dari orang yang menyaksikan 

peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Sebagai sumber sejarah, sumber 

primer merupakan sumber yang paling valid dan reliable. Klasifikasi 

sumber primer adalah manuskrip, arsip, surat-surat dan lain sebagainya. 

Sumber primer dalam penelitian sejarah berupa arsip tertulis maupun 

arsip tidak tertulis. Arsip tertulis yang sudah disebutkan diatas seperti 

manuskrip, surat-surat atau dokumen dan koran. Sedangkan arsip yang 

tidak tertulis dapat berupa foto, video, rekaman suara dan kaset. Pada 

intinya sebuah arsip atau dokumen dapat dikatakan sebagai sumber 

                                                           
18

 Louis Gottschalk, Understanding History: A Primer Of Historical Method, Nugroho 
Notosusanto, Mengerti Sejarah,  Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 94. 
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primer ialah harus sejaman dengan peristiwa yang diteliti. Adapun 

teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan sumber ini, yaitu: 

1. Kajian Dokumen 

Sumber dokumen dalam penelitian ini dapat diperoleh 

berdasarkan jenis sumber-sumber apapun yang bersifat lisan, tulisan 

gambar ataupun benda-benda arkeologi. Salah satu contohnya dalam 

penelitian ini arsip-arsip Badan Pusat Statistika (BPS) seperti 

Kabupaten Bojonegoro dalam Angka tahun 1982-2008. 

2. Wawancara 

Wawancara menurut Esterberg adalah pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penggunaan metode 

wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

secara lisan yang berfungsi untuk mendukung data dokumen. 

Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah  Bapak Suyoto 

selaku mantan Bupati Kabupaten Bojonegoro, Bapak Zunaedi selaku 

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bapak Suyanto selaku 

Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Bapak Moch. Rudiyanto 

selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan di 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro yang sedikit banyak 
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mengetahui mengenai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Bojonegoro. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber Sekunder menurut Nugroho Notosusanto, sumber sekunder 

merupakan sumber yang diperoleh oleh pengarang dari orang lain atau 

sumber lain.
19

 Sumber sekunder biasanya berbentuk buku ataupun 

penilitian-penelitian sejarah. Sumber sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu buku-buku yang diperoleh dalam studi pustaka yang 

telah dilakukan. Adapun pencarian sumber sekunder dalam penelitian ini 

dilakukan di Perpustakaan Pusat UNNES, Perpustakaan Jurusan Sejarah 

UNNES dan Perpustakaan Daerah Bojonegoro. 

B. Kritik Sumber 

Menurut Suhartono, Kritik sumber merupakan upaya untuk 

mendapatkan otentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat 

kebenaran informasi) sumber sejarah. Adapun caranya, seluruh sumber 

yang telah dikumpulkan harus terlebih dahulu di verifikasi sebelum 

digunakan. Peneliti atau sejarahwan harus selektif dalam menggunakan 

sumber sejarah, karena harus mengutamakan kebenaran. Kritik sumber 

sangat penting guna mendapatkan objektivitas suatu kejadian. Setelah 

sumber diverifikasi, maka dapat dikatakan sebagai fakta sejarah. 

Terdapat dua jenis kritik sumber, eksternal dan internal. Kritik eksternal 

                                                           
19

 Nugroho Notosusanto, Norma-Norma Dasar Pemikiran dan Penelitan, Jakarta: 
Dephan, 1971, hlm. 30. 
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dimaksud untuk menguji otentisitas (keaslian sumber). Kritik internal 

dimaksudkan untuk menguji kredibilitas dan reabilitas sumber.  

1. Kritik Eksternal 

Kritik eksternal adalah usaha untuk mendapatkan otentisitas 

sumber melakukan penelitian fisik terhadap sumber. Kritik eksternal 

dapat digunakan untuk menentukan keaslian dan keautentikan sumber 

sejarah. Untuk sumber-sumber tertulis penulis melakukan pengecekan 

terhadap dokumen-dokumen yang telah diperoleh berupa buku laporan, 

buku-buku literatur dan informan. Penulis menganalisis keaslian sumber 

melalui kertas dan tinta yang digunakan. Selain itu tahun pembuatan 

sumber juga diteliti. Penulis juga melakukan pengecekan seperti tanggal 

dan tahun yang dicantumkan, logo, stempel yang digunakan serta 

lembaga yang mengeluarkan arsip tersebut. Pada tahap pemilihan 

informan, penulis melakukan kritik eksternal dengan cara mendatangi 

calon informan kemudian menafsirkan apakah calon informan tersebut 

dapat memberikan keterangan tentang pertanyaan yang penulis ajukan 

atau tidak. Informan yang dijadikan sumber lisan adalah tokoh yang 

mengetahui secara jelas kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro 

2. Kritik Internal 

Dilakukan setelah peneliti menyelesaikan kritik eksternal, setelah 

diketahui otentisitas sumber, maka dilakukanlah kritik internal untuk 

melakukan pembuktian apakah sumber tersebut benar-benar merupakan 

fakta historis. Kritik internal yang telah dilakukan meliputi, apakah 
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sumber dokumen yang ditemukan isinya sesuai dengan permasalahan 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 1982-2008, 

serta kecocokan dokumen satu dengan yang lainnya. Peneliti 

membandingkan hasil wawancara dengan para narasumber dengan 

berita-berita yang dimuat dalam surat kabar. Dari kritik internal ini lah 

dapat disimpulkan bahwa informasi yang didapatkan merupakan fakta. 

C. Interpretasi 

Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam 

kerangka rekonstruksi realitis masa lampau. Interpretasi merupakan cara 

untuk menentukan maksud saling berhubungan fakta-fakta yang diperoleh 

setelah terkumpul sejumlah informasi mengenai peristiwa sejarah yang 

sedang diteliti. Suatu peristiwa agar menjadi kisah sejarah yang baik maka 

perlu diinterpretasikan berbagai fakta yang lepas satu dengan yang lainnya 

harus dirangkaikan dan dihubungkan sehingga membentuk satu kesatuan 

bermakna. Dalam prosesi interpretasi tidak semua fakta dapat dimasukan 

tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan gambaran cerita yang akan 

disusun.  

Dalam interpretasi ini penulis berusaha menganalisis sumber-sumber 

yang ada. Kemudian menyusun sumber-sumber tersebut dalam bentuk 

penulisan skripsi. Sehingga di dalam interpretasi perlu diadakan analisis 

sumber untuk mengurangi unsur subyektivitas dalam suatu penulisan 

sejarah. 
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D. Historiografi  

Historiografi merupakan penyajian yang berupa sebuah cerita sejarah 

dari fakta-fakta hasil interpretasi. Tahap ini adalah tahap akhir dari kegiatan 

penelitian sejarah. Di sini peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk 

cerita sejarah dengan penggambaran yang jelas dari hasil yang diperoleh 

selama melakukan penelitian. Bentuk dari cerita sejarah ini akan ditulis 

secara kronologis dengan topik yang jelas sehingga akan mudah untuk 

dimengerti dan dengan tujuan agar pembaca dapat mudah memahaminya. 

Hasil dari penelitian yang diteliti secara ilmiah dengan menggunakan bahasa 

yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang berlaku tanpa mengurangi 

daya tarik untuk membaca yang kemudian dibukukan. 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah 

yang akan diteliti, tujuan diadakan penelitian, manfaat yang didapat 

setelah penelitian, kajian pustaka,ruang lingkup penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II PEMBAHASAN 

Dalam bab  ini membahas mengenai gambaran umum wilayah 

penelitian, yaitu kondisi geografis dan keadaan demografis, ekonomi serta 

kebijakan penanggulangan di Kabupaten Bojonegoro sebelum tahun 1982. 
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BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas mengenai kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 1982-2008. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas mengenai dampak upaya pemerintah 

menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 1982-2008. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini membahas mengenai penutup yang menjadi akhir dari 

penelitian dan penulisan dimana dalam bab ini akan disimpulkan secara 

keseluruhan inti dari permasalahan ataupun jawaban dari permasalahan 

yang dikemukakan, yang terbagi dalam dua pokok pembahasan, yaitu 

simpulan dan saran.  
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BAB II 

KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT BOJONEGORO SEBELUM 

TAHUN 1982 

A. Letak Geografis 

Kabupaten Bojonegoro berada di wilayah provinsi Jawa Timur dengan 

jarak 110 Km dari ibukota provinsi. Sedangkan batas wilayahnya adalah di 

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban. Sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang. Serta sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah). 

Pada tahun 1677 merupakan lahirnya Kabupaten Bojonegoro yang 

dahulu bernama Kabupaten Jipang, yang terletak di daerah sub pantai yang 

menjadi daerah penghubung antara daerah pedalaman dengan daerah pantai 

untuk kepentingan politik pemerintahan. Sebelah utara wilayah Jipang 

berupa perbukitan jati yang sangat lebat. Diantara perbukitan terdapat 

Bengawan Solo, sehingga pada saat musim hujan selalu terjadi banjir dan 

sering terjadi bencana alam dikarenkan kondisi tanah yang tandus. Pusat 

Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro pertama kali terletak di daerah Jipang, 

yaitu di Padangan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan.
20
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 Panitia Penggali dan Penyusunan Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bojonegoro, Sejarah Kabupaten Bojonegoro (Menyingkapi Kehidupan dari Masa ke Masa), 

Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, 1988,, hlm. 25 
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Pada tahun 1725 Susuhunan Pakubuwana II memerintahkan bupati 

Bojonegoro untuk memindahkan pusat pemerintah Kabupaten Jipang dari 

Padangan ke Rajekwesi. Faktor-faktor yang menyebabkan pemindahan 

pusat kabupaten berkaitan dengan situasi pertahanan dan keamanan wilayah, 

karena Kabupaten Jipang yang merupakan daerah penghubung antara 

daerah pedalaman dan daerah pantai Kerajaan Surakarta. Kemudian, yang 

menyebabkan pemindahan pusat Kabupaten Jipang ke Rajekwesi karena 

daerah sekitar Rajekwesi merupakan persawahan yang subur yang sesuai 

untuk menanam padi, sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan 

hasil padi dengan harapan agar hasil padi setiap tahun semakin bertambah. 

Rajekwesi dianggap daerah yang terletak sangat strategis, sehingga bupati 

dan aparat yang lain mudah dalam mengadakan mobilitas pemerintahan, 

sosial, budaya, ekonomi dan aspek kehidupan yang lain.
21

 

Pada tahun 1755 politik devide et impera
22

 berhasil memecah belah 

Mataram menjadi dua, yaitu Surakarta dan Jogyakarta Hadiningrat melalui 

Perjanjian Gianti, yang menyebabkan Jipang Bojonegoro menjadi wilayah 

kerajaan Jogyakarta. Pada 20 Juni 1812  Kerajaan Jogyakarta diperkecil 

oleh Thomas Stamford Raffles dan Kabupaten Jipang diserahkan kepada 

Inggris sehingga Jipang menjadi daerah jajahan, bupati berubah menjadi 

„pegawai‟ gupernemen di bawah Residen Rembang, Jawa Tengah. Rakyat 

                                                           
21

 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro, Laporan Perkembangan Pelaksanaan 

Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II  Bojonegoro Tahun 1978-1983, 

1983. 
22

 Devide et impera adalah politik pecah belah atau disebut juga dengan adu domba yang 

merupakan kombinasi strategi politik, militer dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan 

menjada kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil 

yang lebih mudah ditaklukan. 
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Jipang bersama RT. Sosrodilogo melakukan pemberontakan-

pemberontakan, tetapi pada tanggal 2 Januari 1828 Kolonel Van Griesheim 

berhasil merebut kota Rajekwesi, keadaan kota rusak berantakan sementara 

Sosrodilogo atau yang dikenal dengan sebutan Raden Tumenggung Aria 

Joyonegoro melanjutkan gerilya di pedalaman.
23

 

Tanggal 25 September 1828 Pemerintah Hindia Belanda mengubah 

nama Rajekwesi menjadi Bojonegoro. Pengubahan nama Rajekwesi 

menjadi Bojonegoro merupakan akibat dari peperangan Belanda melawan 

pasukan Diponegoro. Perubahan nama tersebut diusulkan oleh Bupati 

Rajekwesi, Raden Tumenggung Aria Joyonegoro. Ia melakukan 

pembicaraan dengan pejabat sementara Residen Rembang P.H Baron Van 

Lawick van Pabst, kemudian disetujui oleh residen Rembang B. Baron der 

salls untuk mengusulkan nama baru Rajekwesi kepada Raad van Indie.
24

 

Mengutip dari Surabaya Post, bupati Rajekwesi memberikan 2 usulan 

nama, Bojonegoro dan Rajekwinangun. Dipilih nama Bojonegoro, berasal 

dari bahasa kawi ”Bhoja” yang artinya sebagai kota yang memberi tempat 

makan. Tetapi van Pabst lebih memilih nama Bojonegoro daripada 

Rajekwinangun. Kota baru ini dibangun 10 km utara dari kota lama 

                                                           
23

 J.Noorduyn, “Hoe Het Regentschap Bodjonegoro in 1828 Deze Naam Kreeg” dalam 

Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, Deel 140,2/3de Afl.(1984), hlm.270. 
24

 Panitia Penggali dan Penyusunan Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bojonegoro, op. cit., hlm. 163 
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Rajekwesi yang berada di tepi Bengawan Solo, serta dilalui jalan pos 

Rajekwesi-Babad-Lamongan-Surabaya.
25

 

 

Gambar 2.1 Peta Karesidenan Rembang dan Bojonegoro ada di 

dalam wilayahnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jaarverslag van den Topographischen in 

Nederlansch-Indie over 1916, hlm XXI 
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 Sasradilaga memilih suatu tempat yang jaraknya 10 Km, dibelahan kota lama 

Rajekwesi ditepi Bengawan Solo. Disana dibuat jalan pos yang menghubungkan Rajekwesi-Babat-

Lamongan. Dua nama diusulkan sebagai pengganti Kota Rajekwesi yang lama yaitu 

Rajekwilangun dan Bojonegoro. Dipilihlah nama Bojonegoro berasal dari bahasa kawi “Bhoja” 

yang artinya sebagai tempat yang memberi makan. Surabaya Post, 22 Oktober 1990 
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  Kedudukan Bojonegoro masih menjadi bagian dari wilayah 

Karesidenan Rembang meskipun terjadi perubahan nama dari Rajekwesi 

menjadi Bojonegoro. Bojonegoro memiliki status sebagai wilayah 

afdeeling,
26

 yang memiliki wilayah seluas 2500 km² dan terbagi dalam 

beberapa satuan wilayah administratif lebih kecil. Wilayah Bojonegoro 

dibagi secara terperinci meliputi, controle afdeeling Bojonegoro yang di 

dalamnya terdapat distik Bojonegoro, Baureno dan Pelem (hoofdplaats 

Sumberrejo) serta  controle afdeeling Padangan yang di dalamnya terdapat 

distrik Padangan, Tambakrejo dan Ngumpak (hoofdplaats Kalitidu). Pada 1 

Juli 1928 Kabupaten Bojonegoro terpisahkan dari Residensi Rembang dan 

menjadi Residensi sendiri dengan mencakup wilayah Kabupaten 

Bojonegoro dan Tuban. Perubahan residensi tersebut sebagai akibat dari 

pembaharuan pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada tahun 

1931 Kabupaten Bojonegoro dimasukkan dalam wilayah Residensi 

Gresik.
27

 

  Wilayah tersebut berada disekitar alian sungai Bengawan Solo yang 

merupakan sungai yang sangat penting, karena sungai Bengawan Solo 

adalah sumber kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-sehari, selain 

itu sungai Bengawan Solo secara alami menjadi pembatas wilayah 

Bojonegoro dengan wilayah lain. Selain sungai Bengawan Solo juga 
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 Afdeeling merupakan sebuah wilayah administratif pada masa pemerintah kolonial 

Hindia Belanda setingkat Kabupaten yang administratornya dipegang oleh seorang asisten residen. 
27

 C.L.M Penders,  Bojonegoro 1900-1942 A Story of Endemic Poverty in North-East 

Java-Indonesia, Singapura: Gunung Agung, 1984, op.Cit, hlm. 3 
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terdapat Sungai Pacal dan Sungai Gondang, tetapi sungai tersebut akan 

mengalami kekeringan saat musim kemarau tiba. Sungai bukan satu-satunya 

batas alami wilayah Bojonegoro, tetapi juga terdapat pegunungan sebagai 

pembatas alami dengan wilayah lainnya. Dibagian selatan terdapat 

pegunungan Kendeng yang puncaknya mencapai 900 m diatas Gunung 

Pandan dan membatasi Bojonegoro dengan Karesidenan Madiun dan 

Kediri.
28

 

  Jenis tanah daerah Bojonegoro pada umumnya terdiri atas lapisan 

grumosol, latosol dan litosol, lapisan alluvial dan lapisan mediteranian. 

Lapisan grumosol merupakan bagian terluas yang terbentang di bagian 

selatan, yaitu pada jalur utama yang membelah Kabupaten Bojonegoro dan 

lapisan alluvial berada di sepanjang aliran Bengawan Solo. Sementara 

lapisan mediteranian terdiri atas batu cadas, kurang mengandung air tanah 

serta kurang subur untuk pertanian yang sebagian di kawasan hutan.
29

 

B. Kehidupan Ekonomi Masyarakat 

Saat Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno Hatta 

pada tanggal 17 Agustus 1945 suasana di Bojonegoro sangatlah tenang, 

seakan-akan pada hari itu tidak mengandung arti yang penting. Dalam hal 

ini ternyata pihak Jepang merahasiakan bahwa dua hari sebelum itu Jepang 

telah kalah pada sekutu. Baru keesokan harinya berita Proklamasi meluas 
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 Ibid, hlm. 3 
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 Panitia Penggali dan Penyusunan Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bojonegoro, op, cit., hlm. 421 
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pada khayalak ramai melalui surat-surat kabar yang beredar. Pada tanggal 

20 Agustus 1945 malam S. Hardjodinoto ke Surabaya dan mengumpulkan 

pemuda yang berasal dari Jawa Timur di Kantor Badan Pembantu Prajurit. 

Kurang lebih 30 pemuda yang berasal dari daerah Kediri, Malang, 

Bojonegoro dan Jember diberi penjelasan oleh S. Hardjodinoto tentang 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pemuda kemudian kembali ke daerah 

masing-masing untuk menyebarluaskan berita Proklamasi dan 

mengusahakan pengibaran bendera Merah Putih oleh rakyat setempat.
30

 

Pada masa Agresi Militer pertama pada tanggal 21 Juli 1947, daerah 

Karesidenan Surabaya yang meliputi Gresik, Krian dan Mojokerto 

merupakan daerah yang diduduki Belanda. Meskipun wilayah Karesidenan 

Bojonegoro tidak masuk dalam rencana pendudukannya tetapi Badan-Badan 

perjuangan di Karesidenan Bojonegoro ikut mempertahankan daerah-daerah 

yang diserang oleh Belanda. Ketika keadaan mulai tenang, PKI melakukan 

pemberontakan di Madiun. Pemberontakan di Madiun ini juga 

mempengaruhi Kabupaten Bojonegoro. Sementara akibat-akibat dari 

pemberontakan-pemberontakan PKI belum selesai, Belanda melakukan 

Agresi Militer lagi yang dikenal dengan Agresi Militer kedua. Pada tanggal 

21 Desember 1948, Belanda menyerang Tentara Nasional Indonesia yang 

mempertahankan Pusat Pembangkit Tenaga Listrik Mendalan di perbatasan 

Karesidenan Kediri dan Malang. Tenaga Listrik Mendalan merupakan satu-

satunya sumber tenaga listrik terbesar di Jawa Timur yang memberikan 
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aliran ke kota Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro dan sekitarnya. Saat 

Belanda menduduki Karesidenan Surabaya dan Malang, aliran listrik yang 

menuju daerah-daerah penduduk diputus serta Belanda berhasil 

menghanguskan instalasi Pembangkit Tenaga Listrik sehingga Belanda 

dapat menduduki daerah-daerah tersebut, termasuk Bojonegoro.
31

 

Pada tanggal 7 Mei 1949 Indonesia dengan pihak Belanda telah 

melakukan perjanjian yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar 

(KMB). Tujuan dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah menyelesaikan 

persengketaan Indonesia Belanda selekas-lekasnya dengan adil, sungguh-

sungguh, penuh dan tidak bersyarat. Setelah perjanjian Konferensi Meja 

Bundar (KMB), dibentuklah RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan Ir. 

Soekarno sebagai Presiden dan Moh Hatta sebagai Wakil Presiden. Namun 

RIS (Republik Indonesia Serikat) tidak sesuai dengan cita-cita 

Kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS 

(Republik Indonesia Serikat) diubah menjadi NKRI (Negara Kesatuan 

Republik Indonesia).
32

 

Hampir seluruh wilayah di Indonesia pada masa itu mengalami 

masalah perekonomian, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Masalah 

pertama yang sangat mendesak untuk segera ditangani yaitu keadaan 

ekonomi rakyat, khususnya yang berhubungan dengan tingkat 

kesejahteraannya. Sebagaimana diketahui masyarakat Bojonegoro sebagian 
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besar mata pencahariannya dibidang pertanian. Sehingga penanganan 

terhadap keadaan lahan pertanian dan sarana penunjangnya harus segera 

dilakukan. Banyak lahan pertanian yang tidak terurus, sehingga 

mengakibatkan lahan yang sudah ada menjadi kering dan tandus. Pertanian 

banyak menyerap tenaga baru dengan membagi pekerjaan kepada sejumlah 

buruh yang jumlahnya meningkat terus. Tetapi dengan meningkatnya 

sejumlah buruh, lahan pertanian yang dimiliki semakin berkurang.
33

 Adanya 

kerusakan dilahan pertanian semakin memprihatinkan, mengingat kondisi 

geografis Kabupaten Bojonegoro yang kering dan tandus. Pada saat musim 

penghujan selalu mengalami kebanjiran, sehingga kemungkinan untuk 

meningkatkan produksi padi menjadi lambat, dan pada saat musim kemarau 

datang padi mengalami gagal panen sehingga di desa-desa muncul wabah 

busung lapar.
34

 

Banyak jalan-jalan yang rusak dan jembatan yang putus membuat 

sarana transportasi dari dan ke Bojonegoro sangat sulit. Selain sarana dan 

prasarana yang kurang dalam menghubungkan antar kota, di Bojonegoro 

juga sangat kurang sekali sarana prasarana yang kurang dalam 

menghubungkan antar desa dan kecamatan. Kondisi sarana dan prasarana 

yang demikian membawa akibat yang tidak menguntungkan, baik dalam 

bidang ekonomi maupun sosial. Tidak adanya arus trasnportasi 

mengakibatkan ekonomi tidak lancar. Pada masa panen penduduk desa tidak 
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bisa membawa hasil panennya ke pasar dengan lancar, sehingga menumpuk 

di desa. Terkadang penduduk dengan terpaksa membawa hasil panennya ke 

kota dengan cara memikul dan menggendongnya dan menempuh perjalanan 

yang panjang. 

Sistem pertanian tanam padi di Bojonegoro dikenal dengan dua jenis, 

yaitu sistem pertanian sawah dan sistem pertanian ladang. Dalam sistem 

pertanian sawah, hasil pertaniannya hanya dikhususkan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya sendiri dan hasil pertaniannya tidak 

diperdagangkan ke daerah lain. Sehingga, dalam lingkungan ekonomi 

tradisional rakyat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan yang lain dan 

hanya mengenal perusahaan rumahan. Hasil pertanian masyarakat 

Kabupaten Bojonegoro tidak hanya padi, melainkan juga menghasilkan 

jagung, ketela, kacang tanah dan tembakau.
35

 

Tembakau menjadi barang dagangan yang sangat penting tembakau 

dijual dalam bentuk daun dan diperjualkan kepada tengkulak-tengkulak. 

Pada masa penjajahan Belanda, tembakau rakyat dikenal dengan nama 

tembakau Rembang. Tengkulak-tengkulak kemudian menjual tembakau 

kepada perusahaan dagang Eropa di Surabaya dan selanjutnya dikirim ke 

Amsterdam, yang dikirim dari Surabaya ke Eropa jumlah seluruhnya kurang 

lebih 40 ribu pikul. Selain dijual di tengkulak-tengkulak Cina, tembakau 

Rembang dirajang kemudian dikirim ke Banjarmasin, Balikpapan, 
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Surakarta, Semarang dan Kudus. Selain itu tembakau dijual kepada 

perusahaan-perusahaan rokok di Bojonegoro.
36

 

Di samping itu selain bermata pencaharian sebagai petani, rakyat 

Bojonegoro juga bermata pencaharian sebagai peternak kuda, lembu, 

kerbau, kambing dan domba. Hewan-hewan ternak terlihat kurus, tetapi 

kesehatannya baik. Hanya penyakit mulut dan kaki yang menyerang hewan 

ternak. 1.020 ekor lembu, 366 ekor kerbau dan 4 ekor kambing yang 

dinyatakan terkena penyakit mulut dan penyakit kaki. Pada umumnya yang 

mempunyai ternak kuda hanya seorang priyayi dan kepala desa. Kuda 

dimanfaatkan sebagai alat transportasi dan banyak mendapatkan saingan 

dari perusahaan-perusahaan bis. Lembu rakyat sebagian besar berasal dari 

Jawa, lembu dimanfaatkan petani untuk mengerjakan sawah, tetapi tidak 

lama, petani lebih memilih memelihara kerbau dari pada memelihara lembu, 

karena kerbau lebih kuat membajak tanah yang berada didaerah tanah yang 

keras.   

Selain itu, rakyat yang bermata pencaharian sebagai peternak tidak 

hanya memelihara hewan ternaknya, tetapi juga memperdagangkan hewan 

ternaknya. Perdagangan dilakukan pada tiap-tiap hari pasaran. Pasar hewan 

Kabupaten Bojonegoro yang menjadi tempat pusat perdagangannya. 

Pembeli berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Bekasi, Karawang, 

Sukabumi dan sebagainya. Pasar juga difasilitasi dengan timbangan. Selain 
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diperdagangkan di pasar hewan, setiap bulan diadakan pelelangan. Pada 

pelelangan yang ditawarkan kuda, lembu, kerbau dan kambing.
37

 

C. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 

Sejak tahun 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. 

Berbeda dengan pemerintahan orde lama, pada masa pemerintahan orde 

baru, pemerintah melakukan perhatian lebih yang ditunjukkan pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan 

sosial di tanah air. Pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, 

sosial dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negeri.
38

  

Dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Kabupaten 

Bojonegoro, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya 

melakukan upaya-upaya menanggulangi kemiskinan yang ada, namun di 

wilayah pedesaan terlalu banyak penduduk miskinnya sehingga menjadikan 

wilayah Kabupaten Bojonegoro relatif tidak banyak mengalami perubahan 

dari tahun ke tahun. 

Kebijakan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memperbaiki 

tingkat kesejahteraan. Kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi 
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kemiskinan masyarakat memiliki level atau tingkatan yang berbeda sesuai 

kriteria kemiskinan yang dialami.
39

 

Kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menanggulangi 

kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dengan dibuatnya program 

pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui pengembangan industri kecil dan 

menengah diarahkan untuk menumbuh kembangkan kembali kegiatan 

ekonomi rakyat terutama untuk kegiatan ekonomi dengan skala usaha kecil 

dan menengah serta meningkatkan peran serta lembaga koperasi dalam 

meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat secara produktif dan benar-benar 

berjiwa koperatif. Mengutip dari Surabaya Post, Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro meningkatkan peran koperasi meliputi bidang organisasi, 

Bidang Tata Laksana serta Bidang Usaha. Upaya ini dilakukan melalui 

bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan, bantuan promosi dan 

kemitraan.
40

 

Menyelenggarakan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program 

Inpres Desa Tertinggal (IDT) diarahkan untuk mempercepat upaya 

mengurangi jumlah penduduk miskin dan didukung oleh suatu proyek yang 

didanai Bank Dunia. Ruang lingkup program Inpres Desa Tertinggal (IDT) 

adalah kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin di desa-desa miskin 

dengan pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal yang 
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ditunjukkan untuk menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur 

seperti jalan, MCK dan sarana air bersih di desa-desa yang relatif belum 

maju.
41

 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menyelenggarakan proyek 

gerakan simpan pinjam untuk desa yang termasuk Inpres Desa Tertinggal 

(IDT). Program ini mempunyai tujuan untuk memfasilitasi kredit modal 

usaha bagi anggota yang masyarakat yang tergolong miskin. Selain itu 

pemerintah menyelenggarakan program lain, yaitu pembinaan usaha 

ekonomi melalui pendayagunaan Inpres Desa. Sasaran dari program ini 

adalah keluarga-keluarga miskin yang dikelompokkan dalam satuan-satuan 

kelompok. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan Dinas 

Sosial terdapat beberapa program, yaitu program bantuan kesejahteraan 

fakir-miskin, program keluarga muda mandiri dan program peningkatan 

peranan wanita yang berorientasi pada peran wanita.  Di samping itu 

terdapat program yang ditunjukkan khusus untuk para penyandang cacat, 

pembinaan karang taruna dan asistensi keluarga miskin.
42

 

Selain itu juga terdapat program padat karya, penciptaan lapangan 

kerja produktif (employment creation), yang diarahkan untuk memberikan 

kesempatan kerja seluas mungkin dalam kegiatan ekonomi produktif 

melalui pola padat karya dengan maksud untuk menciptakan daya beli bagi 
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mereka yang menganggur, sehingga membantu kemampuan mereka untuk 

membeli kebutuhan pokoknya, mengurangi angka pengangguran.
43

 

Mengenai program sektoral yang dilaksanakan lembaga pemerintah 

non-departemen, terdapat program usaha peningkatan keluarga sejahtera, 

juga tabungangan kesejahteraan keluarga (Takesra) dan kredit usaha 

kesejahteraan keluarga (Kukesra) yang diselenggarakan oleh Badan 

Koordinasi  Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kemudian Bank 

Indonesia menyelenggarakan program penyediaan fasilitas kredit khusus 

bagi kelompok masyarakat miskin yang disebut kredit mikro dan 

pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat 

(PHBK). Di samping itu Bank Rakyat Indonesia juga menyelenggarakan 

PHBK dan kredit umum pedesaan skala kecil. Mengutip dari Surabaya 

Post, kredit mini disalurkan sebesar Rp 1.488.159.070,00 dengan jumlah 

nasabah 17.260 orang dan dikembalikan Rp 1.145.834.253,00 dengan 

pinjaman yang masih sisa Rp 342.324.817,00 bagi nasabah 4.655orang.
44

 

Untuk program pertanian, pemerintah melakukan pengembangan 

dalam sektor pertanian  yang cukup membantu para petani untuk mengelola 

sawahnya. Pembangunan sektor pertanian yang berlandaskan kepada 

strategi dasar pembangunan pertanian bertujuan untuk menciptakan sektor 

pertanian yang tangguh sebagai landasan perkembangan dan kemajuan 
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industri melalui trimatra pertanian, pembangunan pertanian tanaman pangan 

dengan pelaksanaannya di daerah yang mengarah pada penerapan 

intensifikasi, ektensifikasi dan diversifikasi serta usaha rehabilitasi. 

Intensifikasi merupakan usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara 

meningkatkan kemampuan produktivitas dengan cara meningkatkan kualitas 

kerja atau memperbaiki cara produksi. Ekstensifikasi, yaitu usaha 

meningkatkan hasil produksi dengan cara menambah atau memperluas 

produksi dengan cara menanam padi di beberapa sawah yang berbeda, 

sedangkan diversifikasi, yaitu usaha meningkatkan produksi dengan cara 

menambah jenis atau keanekaragaman hasil produksi pada lahan yang sama. 

Peningkatan usaha pembangunan sektor pertanian juga selalu mengingat 

kondisi dan situasi di daerahnya. Karna Di Kabupaten Bojonegoro disaat 

musim kemarau mengalami kekeringan air dan disaaat musim penghujan 

daerah aliran Bengawan Solo mengalami kebanjiran maka upaya 

pemerintah menangani masalah itu dengan dilakukan upaya pencarian 

sumber air tanah, pendayagunaan air yang ada dengan sistem pompanisasi 

dan memantapkan pola tanam. Kemudian wilayah sepanjang aliran 

Bengawan Solo yang dilanda banjir dilakukan penanaman maju.
45

 

Dalam pembangunan daerah melalui sektor pertanian, pemerintah 

juga membangun sarana irigasi yang mampu mendukung pekerjaan petani 

yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Untuk memecah masalah yang 

belum tercukupi dalam membudayanya penggunaan benih unggul bermutu, 
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pemerintah mengatasinya dengan meningkatkan insus dan inmun komoditi 

padi dan palawija. Kelembagaan petani diatasi dengan mengaktifkan sistem 

kerjalaku PPL, pembinaan kelompok tani dengan latihan, kursus dan 

temuwicara. Sedangkan untuk peningkatan usaha tani diadakannya kursus 

ketrampilan petugas KBD (Kebun Bibit Desa) dan HIPPA (Himpunan 

Petani Pemakai Air) atau asosiasi petani menggunakan air irigasi.
46

 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan Dinas 

Pendidikan untuk menyelenggarakan program bantuan biaya pendidikan 

gratis, yang diberikan kepada masyarakat yang miskin atau kurang mampu 

agar anak bersekolah dengan tujuan untuk menciptakan sebanyak mungkin 

tenaga kejuruan dan tenaga teknik agar dapat membantu usaha-usaha 

dibidang pembangunan. Tingkat alokasi dalam bidang pendidikan tentunya 

akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di 

Kabupaten Bojonegoro. 

Pemerintah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan menyelenggarakan 

program bantuan kesehatan yang digunakan sebagai tunjangan kesehatan. 

Pengembangan bidang kesehatan ditunjukkan pada peningkatan pelayanan 

kesehatan dan perbaikan mutu gizi, khususnya kepada masyarakat 

berpenghasilan rendah. Perbaikan kesehatan secara prefentif dan kuratif 

dengan mengupayakan pelayanan sedekat mungkin kepada masyarakat, 

pelayanan mudah dan pembiayaan yang serendah-rendahnya. Kemudian 

juga dalam peningkatan pemberantasan penyakit menular pada masyarakat, 
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serta peningkatan pemerataan pelayanan. Dengan senantiasa berpedoman 

kepada UU No. 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan, Peraturan 

Pemerintah No. 50/51 Tahun 1952, serta memperhatikan potensi 

kemampuan daerah dalam mengembangkan kesehatan di Kabupaten 

Bojonegoro yang diarahkan kepada: 

1. Upaya meningkatkan KIA (Kartu Identitas Anak) khususnya 

program Keluarga Berencana. 

2. Meningkatkan sanitasi lingkungan dan pemanfaatan sanitasi yang 

telah dibangun. 

3. Meningkatkan kesehatan menyeluruh, terpadu merata, terjangkau 

seluruh masyarakat serta dilakukan dengan mengerahkan peran 

serta masyarakat. 

4. Meningkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit 

menular yang erat hubungannya dengan lingkungan hidup, gizi 

kurang, khususnya di daerah pedesaan. 

5. Mendorong peran serta masyarakat terhadap pembangunan 

kesehatan khususnya pelayanan kesehatan ditingkat desa.
47
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Kondisi Perekonomian di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1982 

hingga tahun 2008 sangat memprihatinkan. Masalah yang sangat mendesak 

untuk segera ditangani adalah keadaan ekonomi rakyat, khususnya yang 

berhubungan dengan tingkat kesejahteraannya. Masyarakat Kabupaten 

Bojonegoro sebagian besar mata pencahariannya adalah petani, di tambah 

ketidak pemilikan atas lahan dan keterbatasan sarana dan prasana, 

rendahnya pendidikan dan rendahnya kualitas kesehatan menambah buruk 

kondisi perekonomian.  

Kondisi tersebut diatas membuat pemerintah membuat kebijakan-

kebijakan yang dibuat dengan beberapa program. Kebijakan pemerintah 

tersebut bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan yang ada di 

Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi 

kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro memiliki level atau 

tingkatan yang berbeda sesuai kriteria kemiskinan yang dialami masyarakat. 

Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi 

masyarakat miskin dengan dibuatnya pengembangan industri kecil dan 

menengah yang diarahkan untuk menumbuh kembangkan  kegiatan 

ekonomi rakyat, program gerakan simpan pinjam untuk Inpres Desa 
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Tertinggal (IDT) yang bertujuan memfasilitasi kredit modal usaha bagi 

anggota yang masyarakat yang tergolong miskin dan program padat karya 

yang diarahkan untuk memberikan kesempatan kerja, sehingga dapat 

mengurangi angka pengangguran. 

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan juga difokuskan 

pada bidang pertanian, pendidikan, ketahanan pangan dan kesehatan. Dalam 

bidang pertanian pemerintah melakukan dengan upaya pencarian sumber air 

tanah, pendayagunaan air yang ada dengan sistem pompanisasi,  

memantapkan pola tanam dan pembangunan sarana irigasi.  

Dalam bidang pendidikan pemerintah melakukan dengan upaya 

menyelenggarakan program bantuan biaya pendidikan gratis, 

pengembangan kelompok belajar untuk buta huruf, program pendidikan 

wajib belajar 9 tahun, pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara bertahap 

juga melakukan peningkatan penyediaan sekolah, fasilitas gedung, tenaga 

pengajar maupun jumlah murid dan mengembangkan fasilitas sarana dan 

prasarana. Dengan adanya program-program tersebut menjadikan siswa 

mempunyai kualitas yang baik dan mutu prestasi  siswa semakin lama 

semakin berkompetensi. 

Dalam bidang ketahanan pangan pemerintah melakukan dengan upaya 

pembangunan ketahanan pangan, dengan tujuan untuk mewujudkan 

kemandirian pangan yang mampu menjamin ketersediaan pangan, selain itu 

pemerintah juga melakukan program gerakan percepatan penganekaragaman 
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konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, pengembangan lumbung 

pangan desa, raskin dan program program lain yang bersifat pemberdayaan 

kepada masyarakat. Dengan adanya program-program tersebut dapat 

membantu penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhannya dalam 

menguatkan ketahanan pangan dan penduduk miskin mampu keluar dari 

rawan pangan dan kelaparan. 

Dalam bidang kesehatan pemerintah melakukan upaya pengembangan 

bidang kesehatan dengan meningkatkan kesehatan dan perbaikan mutu gizi 

khususnya kepada masyarakat miskin, perbaikan kualitas kesehatan dengan 

dilakukan pembangunan fasilitas layanan kesehatan, menyelenggarakan 

bantuan pengadaan obat-obatan langsung ke setiap puskesmas maupun 

fasilitas kesehatan lainnya dan menetapkan Program Jaring Pengaman 

Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) dengan Askeskin yang bertujuan untuk 

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh 

masyarakat miskin. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, penduduk 

miskin sangat terbantu karena penduduk miskin dengan mudah untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan secara murah, mudah, cepat dan 

berkualitas dalam pemenuhan kesehatan, sehingga pada tahun 2008 

Kabupaten Bojonegoro sudah keluar dalam kategori miskin dan menjadi 

wilayah yang tergolong sejahtera. 

 

 



87 
 

 

B. SARAN 

 Usaha pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 1982-2008 harus dipertahankan 

dan lebih ditingkatkan lagi karena program pemerintah tersebut sangat 

berperan dalam perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. 

 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus melakukan kerjasama dalam 

mensejahterakan Kabupaten Bojonegoro dengan masyarakat dan organisasi 

masyarakat agar tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan 

kesejahteraan Kabupaten Bojonegoro.
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