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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Perkembangan pemahaman kemiskinan hingga saat ini mulai bergeser dari kemiskinan 

unidimensional menjadi kemiskinan multidimensional (Chambers, R; Conway, 1991; Hua, Yan, & 

Zhang, 2017; Liu & Xu, 2016; Scoones, 2009). Kemiskinan multidimensional memberikan 

pemahaman bahwa seseorang atau rumah tangga bisa menghadapi ketidaklayakan dan kekurangan 

terhadap beberapa aspek atau dimensi, tidak hanya pendapatan dibawah rata-rata. Pendekatan untuk 

melihat kondisi kemiskinan multidimensional di Kecamatan Delanggu dilakukan dengan membangun 

indikator sistem melalui kerangka penghidupan. Indikator sistem ini  mampu mengintegrasikan 

pendekatan matematis kemiskinan multidimensional yaitu indeks komposit dan counting (Alkire et al., 

2015; Liu & Xu, 2016).  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dengan 

pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga di bawah garis kemiskinan di Kecamatan 

Delanggu tidak hanya menghadapi kemiskinan dari perspektif pendapatan atau pengeluaran namun 

menghadapi permasalahan kemiskinan multidimensional. 

Permasalahan kemiskinan multidimensional rumah tangga di bawah garis kemiskinan 

digambarkan dari tingkat kemiskinan multidimensional. Tingkat kemiskinan multidimensional di 

bentuk dari formulasi Multidimensional Development Index (MDI). Liu & Xu (2016) menyatakan 

bahwa semakin tinggi nilai MDI dan MDI Adjustmen maka tingkat kemiskinan multidimensional yang 

di hadapi rumah tangga di bawah garis kemiskinan semakin rendah. Tingkat kemiskinan 

multidimensional rendah memusat di bagian pusat Kecamatan Delanggu seperti di Desa Krecek dan 

bagian timur Desa Karang. Bagian pusat Kecamatan Delanggu merupakan pusat kegiatan 

perekonomian dan memiliki infrastruktur yang baik di Kecamatan Delanggu. Tingkat kemiskinan 

multidimensional sangat tinggi sebagian besar terkonsentrasi di bagian utara Kecamatan Delanggu 

tepatnya di Desa Sidomulyo, Desa Segaran, Desa Kepanjen dan Desa Gatak. Sebagian lainnya tersebar 

di Desa Mendak, Desa Tlobong, dan Desa Banaran. Berdasarkan hasil persebaran responden desa-desa 

tersebut masih di dominasi rumah tangga yang memiliki aktivitas utama pertanian. Jika melihat 
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kembali karakteristik rumah tangga pertanian yang menghadapi tingkat kemiskinan multidimensional 

tinggi pada penelitian ini ialah buruh 
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tani. Rata-rata buruh tani tidak memiliki akses terhadap kepemilikan lahan. Walelign (2015) 

menyatakan bahwa hingga saat ini rumah tangga dengan aktivitas utama pertanian lebih rentan 

terhadap ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.   

Berdasarkan hasil penelitian ini, kondisi rumah tangga yang menghadapi kemiskinan 

multidimensional di Kecamatan Delanggu memiliki aset dan strategi penghidupan yang beragam. 

Strategi penghidupan tercerminkan dari tipe rumah tangga yang dibentuk melalui analisis kluster two-

step berdasarkan pendapatan rumah tangga (Hua et al., 2017). Dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 tipe 

rumah tangga di Kecamatan Delanggu yaitu tipe rumah  tangga  I  adalah Non-Agricultural Household,  

tipe  rumah  tangga  II  adalah  Agriculture  Dependent  Household, tipe rumah tangga III adalah Non-

Farming Activities dan tipe rumah tangga IV Pure Agriculture Household. Masing-masing deprivasi 

aset dihadapi oleh sejumlah rumah tangga yaitu untuk deprivasi aset finansial di dominasi tipe rumah 

tangga I, aset sosial oleh rumah tangga tipe II, aset fisik oleh tipe rumah tangga III dan IV, aset 

sumberdaya manusia oleh tipe rumah tangga II. 

Mayoritas rumah tangga di bawah garis kemiskinan di Kecamatan Delanggu termasuk dalam 

tipe rumah tangga II. Tipe rumah tangga II merupakan rumah  tangga  dengan  rumah  tangga  dengan  

aktivitas  pertanian,  khususnya  bertani  tradisional  namun bergantung juga pada aktivitas lainnya off-

farm seperti beternak, berdagang atau menyediakan jasa lingkup kecil. Rumah tangga terbesar kedua 

adalah Tipe rumah tangga IV dimana rumah tangga masih menggantungkan penghidupannya pada 

pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tipe II sebelumnya merupakan tipe IV, namun 

akibat desakan kebutuhan dan perkembangan aktivitas perekonomian sekunder maupun tersier di 

lingkup perdesaan seperti dijelaskan Martin & Lorenzen (2016) rumah tangga akan melakukan 

diversifikasi dibandingkan intensifikasi/ekstensifikasi agrikultural. Secara keseluruhan menunjukkan 

bahwa strategi  penghidupan  di  Kecamatan  Delanggu  masih  bergantung  pada  aktivitas  pertanian,  

namun  mulai bergeser dengan diversifikasi mata pencaharian kearah aktivitas off-farm dan non-

pertanian. 

Temuan penelitian diatas menunjukkan bahwa kajian kondisi kemiskinan melalui pemahaman 

kemiskinan multidimensional dan kerangka penghidupan memberikan gambaran lebih menyeluruh 

dibandingkan dengan metode yang sudah diterapkan. Metode ini memberikan informasi lebih detil 

terhadap deprivasi atau ketidaklayakanyang dihadapi rumah tangga pada suatu aspek dari berbagai 

aspek yang ditetapkan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam kebijakan atau 

program terkait pengentasan kemiskinan. Metode ini mempertimbangkan banyak aspek sehingga 

dalam melakukan pengambilan data memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan metode yang 

sudah diterapkan di Indonesia.  
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5.2 Rekomendasi 

Penelitian ini telah memberikan kesimpulan mengenai kondisi kemiskinan multidimensional 

berdasarkan kerangka penghidupan di wilayah perdesaan Kecamatan Delanggu harapannya menjadi 

rekomendasi atau pertimbangan yang sangat berguna baik dalam kajian ataupun kebijakan 

pembangunan pengentasan kemiskinan multidimensional. Suatu kebijakan seharusnya disesuaikan 

dengan kondisi asli dimana kebijakan itu diterapkan. Sehingga nantinya kebijakan yang dibuat akan 

tepat sasaran khususnya untuk rumah tangga yang menghadapi kemiskinan. Penelitian ini pada 

akhirnya ditujukan untuk menghasilkan kajian yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan, 

juga dapat dijadikan masukan dalam menyusun program pengentasan kemiskinan khususnya di 

wilayah perdesaan Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Beberapa rekomendasi yang dapat 

diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berkut: 

5.2.1 Rekomendasi Bagi Rumah Tangga  

 Pengelolaan aset penghidupan menjadi penting dilakukan oleh rumah tangga agar aset 

penghidupan yang sudah dimiliki, karena dalam satu rumah tangga memiliki aset penghidupan 

minimal satu aset yang berkontribusi dalam penghidupannya. Sehingga aset tersebut perlu 

dikelola secara optimal seingga mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya dan memiliki 

keberlanjutan untuk generasi selanjutnya.  

 Rumah tangga sebagai satu unit penghidupan seharusnya memanfaatkan dengan baik aset 

penghidupan yang sudah ada, seperti pada pengembangan aset sumberdaya manusia. Dengan 

memanfaatkan anggota keluarga pada usia produktif. Namun usia produktif dalam satu 

keluarga perlu diasah kemampuannya melalui pendidikan dan menjaga kesehatannya. Hal ini 

akan berdampak maka penghidupan rumah tangga akan lebih baik.  

 Program atau Bantuan-bantuan sosial yang diterima rumah tangga dari pemerintah atau swasta 

harus perlu dioptimalkan, khususnya pada program peningkatan kesehatan dan pendidikan. 

Rumah tangga harus memanfaatkan program dengan baik sehingga kebermanfaatan bagi 

rumah tangga akan semakin optimal. 

5.2.2 Rekomendasi Bagi Pemerintah 

 Pemerintah sebaiknya mulai memahami kemiskinan multidimensional sebagai dasar dalam 

rancangan program pembangunan yang berorientasi pada pemerataan, bukan hanya percepatan 

pembangunan. 

 Pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan kerangka penghidupan perdesaan sebagai metode 

dalam mengukur tingkat kemiskinan dan persebarannya secara spasial.  
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 Pengentasan kemiskinan seharusnya dijadikan isu utama dalam setuap program pembangunan 

yang berjalan sehingga tidak meninggalkan rumah tangga atau penduduk miskin menjadi 

bagian masyarakat yang termarjinalkan.  

 

5.2.2 Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Perlu adanya penelitian lanjutan yang mendalami bagaimana masing-masing variabel aset 

penghidupan dapat mempengaruhi pengembangan wilayah perdesaan dan pengurangan 

kemiskinan yang ada. 

 Terdapat indikasi yang cukup kuat akan terjadinya eksklusifitas sosial kerkaitan erat dengan 

kemiskinan multidimensional di Kecamatan Delanggu sehingga akan sangat bermanfaat jika 

diteliti lebih lanjut.  

 

5.3 Keterbatasan Studi 

Penelitian ini memeiliki keterbatasan studi yang diantaranya adalah studi kasus hanya pada 

populasi rumah tangga di bawah garis kemiskinan saja. Sedangkan melalui metode pengukuran 

kemiskinan multidimensional dapat dilakukan pada populasi yang lebih luas lagi, misal penduduk 

Kabupaten Klaten secara menyeluruh. Sehingga diharapkan kedepannya dapat dilakukan penelitian 

lanjutan guna melihat kemiskinan multidimensional yang tidak hanya dihadapi rumah tangga di bawah 

garis kemiskinan melainkan dapat merepresentasikan kemiskinan multidimensional secara 

komprehensif.


