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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap 

manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti 

mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu 

berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua 

selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, 

mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja 

demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan 

memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari 

berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya 

(Syahputra, 2019:70). 

Rendahnya pendapatan dan penghasilan ekonomi keluarga 

dikarenakan oleh masih rendah atau belum memiliki keberdayaan 

keluarga serta belum berkembangnya pola perilaku mencari nafkah 

yang tepat bagi kepala kelurga. Rendahnya keberdayaan kelurga serta 

belum berkembangnya pola perilaku mencari nafkah kepala keluarga di 

tandai oleh tingkat pengetahuan yang rendah disebabkan tingkat 

pendidikan yang rendah, sikap mental masyarakat yang masih 

tradisional tanpa disertai oleh keinginan untuk maju dan berkembang, 

dan keterampilan yang tidak memadai untuk dapat bersaing hidup kota. 

Dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat 

miskin cukup mengadakan program penanggulangan kemiskinan 
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dengan memberikan dukungan anggaran APBN ataupun APBD agar 

masyarakat miskin cukup diberdayakan dengan berbagai program-

program pemberdayaan, seperti adanya program Upaya Peningkatan 

Pendapatan Keluarga (UP2K). 

Sektor UP2K memiliki peran besar dalam pembangunan karena 

sektor UP2K merupakan sektor alternatif solusi untuk mengurangi 

angka kemiskinan dan jumlah pengangguran. Program UP2K turut 

berperan sebagai penggerak ekonomi nasional yang menjadi tumpuan 

sebagai besar masyarakat. Seluruh program UP2K di jalankan oleh 

kaum perempuan sebagai upaya untuk menambah penghasilan 

pendapatan keluarga menjadi salah satu faktor tolak ukur dan 

barometer dalam pembangunan, karena keluarga merupakan unit 

terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja 

pembangunan. (Syahputra, 2019:74) 

Bentuk kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan 

dan pendapatan keluarga dengan Peraturan Mentri Dalam Negri 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan 

masyarakat melalui gerakan pembedayaan dan kesejahteraan keluarga, 

Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi: Pemberdayaandan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) suatu organisasi yang berperan besar dalam 

masyarakat serta dapat membantu perekonomian masyarakat yang 

kurang mampu. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama 

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).  

Pemerintah kabupaten kolaka timur mempunyai cara tersendiri 

agar nantinya bantuan yang disediakan dan disalurkan dapat berjangka 
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panjang dengan tujuan agar tidak berhenti secara percuma. Pemerintah 

memberikan bantuan berupa uang tunai atau bentuk bantuan modal 

untuk pemilik usaha kecil menegah di bidang kuliner dan kerajinan 

agar meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) 

merupakan salah satu program upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang dicerminkan oleh 

meningkatnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

keluarga. Harapannya adalah dengan meningkatnya kondisi ekonomi 

keluarga, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan dan keterampilan. 

Program ini dilakukan melalui peningkatan pemberdayaan keluarga 

dalam bidang usaha ekonomi produktif. 

Kesejahteraan tercermin dengan meningkatnya pendapatan 

keluarga dalam artian tidak dalam golongan (kemiskinan). Kemiskinan 

merupakan permasalahan yang dihadapi setiap negara, baik negara 

maju maupun negara berkembang. Kemiskinan diartikan sebagai 

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi 

dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya.Lebih lanjut ada beberapa 

pola kemiskinan yang patut dicatat. Pertama, dari pola waktunya, 

kemiskinan di suatu daerah dapat digolongkan sebagai persistent 

poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola 

kemiskinan seperti ini sedikit mengalami kesulitan dalam penangannya, 

karena telah menjadi lingkaran  kemiskinan yang membelit. Pola kedua 

adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus 
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ekonomi secara keseluruhan. Pada saat kondisi ekonomi sedang resesi, 

maka kemiskinan akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Pola ketiga 

adalah seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti sering 

dijumpai pada kasus petani tanaman pangan. Kemiskinan yang terjadi 

pada petani disebabkan yaitu adanya jeda waktu antara saat tanam 

dengan saat panen. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu 

kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu 

kebijaksanaan tertentu, maka sifatnya sangat sementara dan apabila 

dapat ditangani secara cepat, maka tidak akan menjadi permasalahan 

yang berarti.Itulah sebabnya usaha pengentasan kemiskinan harus 

menjadi agenda umat Islam. sebab bila umat Islam tidak berhasil 

menjawab masalah-masalah sosial yang gawat tersebut, yaitu 

kemiskinan, maka akan terjadi banyak kekacauan yang dahsyat dan 

sulit di dunia ini untuk diberantas, termasuk implikasinya adalah 

terjadinya peristiwa konflik di dalam dan luar. (Amelia PJT, 2019:33) 

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat 

ditempuh dua langkah dan pendekatan yakni: pendekatan parsial dan 

pendekatan struktural. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian 

bantuan langsung berupa sadakah biasa dari orang-orang kaya dan dari 

dana zakat betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani dan 

rohani). Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk 

menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan 

faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan 

oleh faktor internal maupun ekternal. (Mongkito, dkk, 2020:364) 
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Kewajiban seseorang yang beriman (Islam) adalah 

mengentaskan kemiskinan, dan hal ini telah di ungkapkan Allah SWT 

dengan sangat mengentaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Ma’un ayat 1-

3. 

يْنِِۗ  ُب ِبالد ِ ِ
ذ 
َ
ِذْي ُيك

َّ
َرَءْيَت ال

َ
َيِتْيَمَۙ  ١ا

ْ
ِذْي َيُدعُّ ال

َّ
ضُّ  ٢َفٰذِلَك ال ا َيحُ

َ
ى َطَعاِم  َول

ٰ
َعل

ِمْسِكْينِِۗ 
ْ
 ٣ال

 

Terjemahan:“ Tahukah engkau orang yang mendustai agama? 

Yaitu, orang yang bersikap kasar terhadap anak 

yatim. Dan tidak menganjurkan yang lain untuk 

memberi makan kepada orang miskin.” (Q.S Al-

Ma’un : 1-3)  

 

Ayat tersebut seakan menyerukan agar semua lapisan 

masyarakat seluruhnya harus bergotong-royong dalam menyantuni 

orang-orang miskin. Maka, hubungan kaya miskin dalam Islam tidak 

digambarkan dalam relasi atas-bawah, tidak juga dalam relasi kanan 

kiri tetapi kemitraan. (Amelia PJT, 2019:42) 

Kegiatan UP2K merupakan bagian dari kegiatan Kelompok 

Kerja (POKJA II) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang 

modalnya bersumber dari inpres bantuan pembangunan desa atau 

bantuan lainnya dari pemerintah, bantuan luar negeri maupun dari 

swadaya masyarakat itu sendiri. Program UP2K disahkan berdasarkan 
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 B Tahun 1993 Tentang 

Pedoman Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. (Amelia 

PJT, 2019:44) 

Upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) adalah 

program pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat ditempatkan 

sebagai subjek dari dunianya sendiri. Tergabung dalam dunia 

wirawasta, dengan tujuan untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan 

meningkatkan kesejahteraan keluarga.  

Pada umumnya, dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut 

perempuan bekerja pada usaha mikro,yaitu membuka usaha wiraswasta 

kecil-kecilan seperti warung harian, penjualan makanan, kerajinan dan 

sebagainya yang dikelompokkan dalam usaha nonformal, sementara 

perempuan yang bekerja di sektor formal tidak sebesar pada usaha 

mikro. Adapun dalam usaha mikroini, perempuan pada umumnya 

memanfaatkan modal sosial yang ada dalam komunitas mereka 

sepertimemperoleh modal usaha dari keluarga, meminjam dari tetangga 

dan teman, rentenir dan dariprogram pembangunan yang ada di 

kecamatan. 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak 

akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan 

orang lain, sebab manusia merupakan makhluk sosial, manusia akan 

membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, 

seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-

barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau 

memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi. 
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Setiap orang secara naluri berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya, bentuk usaha tersebut adalah dengan bekerja di suatu 

tempat baik sektor-sektor swasta maupun sektor negeri, jerih payah itu 

dihargai dengan uang yang sering kali disebut dengan pendapatan, 

pendapatan pribadi (personil income) menunjukkan semua jenis 

pendapatan, baik diperoleh karena fungsi produksi maupun tanpa 

memberikan suatu kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk 

maupun suatu negara. (Amelia PJT, 2019:51) 

UP2K dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendapatan 

keluarga yang merupakan hambatan dalam pencapaian kesejahteraan 

keluarga. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga 

adalah dengan membina keluarga menuju tata hidup ekonomis 

produktif, selain dari itu Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga 

(UP2K) juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan wiraswasta 

keluarga, sebagai usaha memperluas lapangan kerja. Sasaran Upaya 

Peningkatan Pendapatan Keluarga adalah keluarga-keluarga yang 

berpenghasilan rendah baik yang belum ataupun yang telah memiliki 

kegiatan usaha, dan berdasarkan hasil pengamatan benar-benar 

membutuhkan penambahan dana usaha. (Rahmad Reno, 2019:27) 

Pada Kecamatan LoeaProgram Upaya Peningkatan Pendapatan 

Keluarga (UP2K) hadir karena rendahnya tingkat pendapatan keluarga. 

Adapun bentuk usaha UP2K yang di laksanakan ialah pembuatan kue-

kue tradisional, pembuatan sayur siap saji,serta pembuatan kerajinan 

tangan dari bahan bekas lainnya. Usaha ekonomi yang dapat 

mengembangkan lapangan usaha yang di dukung oleh potensi, 
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ketersediaan bahan baku, serta tekonologi lokal. Adanya UP2K 

diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan 

dapat menambah peluang pekerjaan. Dengan bertambahnya pendapatan 

keluarga bukan hanya meningkatkan kesejahteraan taraf hidup tetapi 

juga meningkatkan harkat martabat dan juga rasa percaya 

diri.Berdasarkan latar belakang awal diatas,  peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan melihat fakta objektif dilapangan 

terhadap kegiatan dilingkungan masyarakat melalui  Program UP2K 

merupakan salah satu upaya dilakukan untuk membantu para kaum 

perempuan agar lebih memiliki akses yang luas dalam bidang ekonomi 

sehingga mempunyai keterampilan dan mampu mengembangkan 

potensi yang ada pada diri masing-maisng serta dilingkungan supaya 

dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Serta peneliti 

ingin melihat langsung keadaan kegiatan UP2K pada kecamatan loea 

dilaksanakan dengan seharusnya, berjalan lancar dalam pembuatan 

suatu produk usaha dan semua anggota kelompok UP2K ikut 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan UP2K. Sesuai dengan rumusan 

masalah di bawah bagaimana bentuk usaha UP2K dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Bentuk usaha yang menggunakan dana dari 

program UP2K di kecamatan loea adalah usaha kue-kue tradisional, 

usaha sayur siap saji, serta kerajinan tangan lainnya, Semua ketua serta 

anggota kelompok UP2K mengatakan bahwa masyarakat sangat 

terbantu dengan adanya bantuan modal dari pemerintah mereka dapat 

lebih mengembangkan dagangan agar bertambah besar nantinya. Proses 

UP2K dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Upaya 
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Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di kecamatan loea aktif 

dalam memberikan pelatihan-pelatihan terhadap anggotanya sebagai 

pemberdayaan masyrakat, hal ini selaras dengan tujuan Upaya 

Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) kecamatan loea usaha 

masyarakat yang tumbuh dan kuat serta berdaya saing akan mampu 

meningkatkan pendapatan/penghasilan keluarga dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa UP2K di kecamatan loea aktif dalam memberikan 

pelatihan-pelatihan kepada masyarakatnya, pelatihan-pelatihan tersebut 

dilakukan adalah supaya menambah kemampuan masyarakat dalam 

memanfaatkan bahan-bahan yang ada disekitarnya menjadi barang 

yang bisa menghasilkan uang, dan bisa membantu meningkatkan 

pendapatan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Serta 

dampak dari pelaksanaan program UP2K dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Dengan adanya program permbadayaan 

ekonomi ini UP2K berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

yaitu dengan membuka usaha kecil, atau memberikan peminjaman 

modal kepada masyarkat yang memiliki usaha, agar usahanya menjadi 

lebih besar. Sehingga masyarakat tersebut bisa memenuhi kehidupan 

dengan layak.Dari wawancara dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa dampak dari pelakanaan program UP2K dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat adalah membantu ekonomi masyarakat yang 

kurang mampu/ masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah 

kebawah. Meningkatkan tali persaudaraan antar sesama masyarakat 

kecamatan loea. Dengan meningkatnya pendapatan keluarga maka 
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masyarakat akan keluar dari zona kemiskinan, dan menjadi masyarakat 

mandiri dari segi ekonomi serta nantinya lebih sejahtera. 

Hal lain peneliti mengambil judul ini karena tersedianya sarana 

dan prasarana ditempat penelitian baik tempat yang mudah dijangkau, 

data-data yang dibutuhkan tidak menyulitkan untuk melakukan sebuah 

penelitian sehingga proses dari penetilian berjalan lancar nantinya. 

Berdasarkan latar belakang awal diatas,  peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Program Upaya 

Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kecamatan Loea Kabupaten 

Kolaka Timur)”. 

1.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah “Kontribusi Program Upaya 

Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kecamatan Loea Kabupaten 

Kolaka Timur)”. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana Bentuk Usaha UP2K Dalam Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Loea Kabupaten 

Kolaka Timur? 
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2. Bagaimana Dampak Dari Program UP2K Dalam 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Loea 

Kabupaten Kolaka Timur? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Usaha UP2K Dalam 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Loea 

Kabupaten Kolaka Timur. 

2. Untuk Mengetahui Dampak Dari Program UP2K Dalam 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Loea 

Kabupaten Kolaka Timur. 

1.5. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan 

studi perbandingan, untuk pengembangan ilmu, menambah 

wawasan dan literatur dalam bidang sosial yang berkaitan 

dengan Peran Program UP2K Dalam Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat. 

2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan 

masukan kepada: 

a. Para Pengurus Upaya Peningkatan Pendapatan 

Keluarga (UP2K) di kecamatan loea sebagai bahan 

masukan dalam peningkat an kesejahteraan 

masyarakat. 
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b. Anggota Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga 

(UP2K) di kelurahan simbalai kecamatan loea, 

sebagai bahan masukan untuk lebih aktif lagi dalam 

mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh 

UP2K. 

c. Pengurus Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga 

(UP2K) di desa lain, sebagai bahan masukan dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarkat. 

d. Peneliti lain, sebagai sumber referensi dan menjadi 

bahan masukan dalam melakukan penelitian 

ditempat lain dengan judul yang sama. 

1.6. Definisi Operasional  

Untuk menghindari kesalahan dan perbedaan penafsiran yang 

berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan, maka penulis perlu 

menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Kontribusi  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna 

tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa 

kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang 

diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atau 

tercapainya sesuatu yang lebih baik. 
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2. Program  

Arti kata program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah program rancangan mengenai asas serta 

usaha (di ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) 

yang akan dijalankan. 

3. Upaya Peningkatan Pendapat Keluarga (UP2K)  

Menurut (Rahmad Reno, 2019:55) adalah salah satu 

program penanggulangan kemiskinan bagi kaum perempuan. 

Kegiatan usaha keluarga yang bergabung melalui kelompok 

maupun perorangan sehingga secara bertahap diharapkan 

mampu menjadi wiraswasta yang handal serta meningkatkan 

tumbuhnya kegiatan yang bersifat koperatif dalam mewujudkan 

keluarga yang sejahtera. 

4. Peningkatan  

Menurut (Amelia PJT, 2019:62) merupakan upaya untuk 

menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas 

dalam kemajuan. Peningkatan juga dapat berarti penambahan 

keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. 

5. Pendapatan masyarakat  

Menurut (Mohamad Riduan Syahputra, 2019:32) adalah 

keadaan dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan 

rumah tangganya, termasuk seluruh biaya dalam menunjang 

keberlangsungan kehidupannya. 
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1.7. Sistematika Pembahasan  

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi oprasional dan sistematika pembahasan. 

BAB II. Tinjauan pustakayang membahas uraian tentang 

Penelitian terdahulu yang relevan, dan landasan teori. 

BAB III. Meteodologi penelitian membahas tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

teknik pemeriksaan keabsahan data. 

BAB IV. Hasil dan pembahasan yang membahas tentang 

mengenai hasil penelitian yang telah di lakukan meliputi 

gambaran umum hasil penelitian, deskripsi responden, hasil 

penelitian dan pembahasan. 

BAB V. Penutup tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian pada Kontribusi Program Upaya Peningkatan 

Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Peningkatan Pendapatan 

Masyarakat Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur, serta 

saran-saran kepada pemilik usaha, masyarakat, dan bagi peneliti 

selanjutnya. 

 


