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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Sosial Ekonomi

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial

dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada

departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi

persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang

ruanglingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang

berkenaan dengan masyarakat (KBBI,1996:958). Sedangkan dalam konsep

sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia

tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Kata sosial

sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat.

Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu “oikos” yang

berarti keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yaitu peraturan, aturan, hukum.

Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau

manajemen rumah tangga.

Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material.

Kebutuhan pokok dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna

kelangsungan hidup manusia. Abraham Maslow mengungkapkan kebutuhan
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manusia terdiri dari kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan akan rasa aman,

kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan dihargai dan kebutuhan

mengaktualisasikan diri.

Menurut Melly G Tan bahwa  kedudukan sosial ekonomi mencakup 3
(tiga) faktor yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Pendapat diatas
didukung oleh MaMahbud UI  Hag dari Bank Dunia bersama dengan
James Grant dari Overseas Development Council mengatakan bahwa
kehidupan sosial ekonomi di titik beratkan pada pelayanan kesehatan,
pendidikan, perumahan dan air yang sehatyang didukung oleh pekerjaan
yang layak (Melly Dalam Susanto, 1984).

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi adalah

kemampuan seseorang untuk mampu menempatkan diri dalam lingkungannya

sehingga dapat menentukan sikap berdasarkan atas apa yang dimilikinya dan

kemampuan mengenai keberhasilan menjalankan usaha dan berhasil mencukupi

kebutuhan hidupnya.

Melly G. Tan mengatakan untuk melihat kondisi sosial ekonomi keluarga atau

masyarakat itu dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu pekerjaan, pendidikan, dan

penghasilan. Berdasarkan hal ini maka keluarga atau kelompok masyarakat itu

dapat digolongkan  memiliki sosial ekonomi rendah,  sedang, dan  tinggi. (Tan

dalam Koentjaraningrat, 1981)

Sehubungan dengan tingkat pendapatan/pengasilan berikut kriteria golongan

pendapatan/penghasilan menurut Koentjaraningrat, yaitu:

a. Golongan Berpenghasilan Rendah
Yaitu keluarga yang menerima pendapatan lebih rendah dari keperluan
untuk memenuhi tingkat hidup yang minimal, mereka perlu mendapatkan
pinjaman dari orang lain karena tuntutan kehidupan yang keras,
perkembangan anak dari keluarga itupun menjadi agresif. Sementara itu
orang tua yang sibuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan ekonomi tidak
sempat   memberikan bimbingan   dan pengawasan   terhadap perilaku
anaknya.
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b.   Golongan Berpenghasilan Sedang.
Yaitu pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.

c. Golongan Berpenghasilan Tinggi
Yaitu selain dapat memenuhi kebutuhan pokok, sebagian dari pendapatan
yang diterima dapat ditabung dan digunakan untuk kebutuhan lain ataupun
kebutuhan dimasa mendatang.

Kebutuhan pokok disini sama halnya dngan tingkat hidup minimal mencakup

kebutuhan pokok primer yakni kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan.

(http://pratama94.wordpress.com. Blogger: Pratama)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial

ekonomi adalah segala  sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan,

antara lain pendidikan, pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan

dengan penghasilan.

Pada umumnya penghasilan masyarakat akan lebih baik jika dibandingkan dengan

penghasilan mereka sebelumnya di Jawa. Hal tersebut akan membawa suatu

perkembangan terutama perkembangan ekonomi yang sejalan pula dengan

perkembangan desa tersebut.

2. Konsep Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang-

orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. (Soerjono Soekanto,

1982 ; 22).

Menurut  Koentjaraningrat (1994) masyarakat adalah  kesatuan  hidup manusia

yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat

kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan masyarakat adalah orang-orang yang

hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan yang berinteraksi menurut suatu

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa

identitas yang sama.

3. Konsep Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak harus dipenuhi sebagai pengalaman

belajar yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi dasar dalam

perubahan tingkah laku menuju kedewasaan. Pendidikan diartikan sebagai sebuah

proses dengan metode-metode tertentu sehingga seseorang memperoleh

pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang   sesuai dengan

kebutuhan (Muhibinsyah, 2003:10). Seorang anak normal yang tumbuh dewasa

maka secara otomatis pemikirannya pun akan berkembang dan lebih bijak dalam

mengambil suatu keputusan, jika dalam pertumbuhan menuju kedewasaannya

diimbangi dengan pendidikan yang baik.

Pendidikan pada dasarnya adalah:

a.   proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan
kelakuan yang berlaku dalam masyarakat.

b. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang
terpimpin misalnya  sekolah  sehingga dapat mencapai kesadaran sosial
serta dapat mengembangkan pribadinya. (Siti Meichati, 1980 ; 6)

Berdasarkan dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa   pendidikan itu

merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia ditinjau dari tumbuhnya

rasa percaya diri serta memiliki sikap yang inovatif dan kreatif untuk

mengembangkan dan membangun daerahnya. Dan semakin tinggi tingkat sosial

ekonomi seseorang memungkinkan seseorang tersebut mencapai tingkat

pendidikan yang lebih tinggi.
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Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003, jalur pendidikan dibagi menjadi:

1. Jalur Formal

a. Pendidikan Dasar

pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan madrasah

Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah

Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk yang

lebih sederajat.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan  menengah umum dan

pendidikan menengah jurusan, seperti: SMA, MA, SMK, MAK atau

bentuk lain yang sederajat

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi,

institut, dan universitas.

2. Jalur Nonformal

3. Jalur Informal

4. Konsep Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu aktivitas manusia guna mempertahankan hidup dan

juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuai dengan pendapat

Bintarto (1986: 27) yang mengemukakan bahwa mata pencaharian merupakan

aktivitas manusia guna mempertahankan hidupnya dan guna memperoleh taraf

hidup yang lebih layak dimana corak dan ragamnya berbeda-beda sesuai dengan

kemampuan dan tata geografi daerahnya. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa
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keragaman golongan sosial ditunjukkan dengan adanya perbedaan mata

pencaharian yang berpengaruh pada kemampuan ekonomi.

Ditinjau dari aspek ekonomis, bekerja adalah melakukan pekerjaan untuk

menghasilkan atau  membantu  menghasilkan barang  dan jasa dengan maksud

untuk memperoleh penghasilan baik berupa uang atau barang dalam kurun waktu

tertentu.

Kemudian menurut ICSO (International Standart Clasification of Oecupation)

pekerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Professional ahli teknik dan ahli jenis

b.   Kepemimpinan dan ketatalaksanaan

c. Administrasi tata usaha dan sejenisnya

d. Jasa

e. Petani

f. Produksi dan operator alat angkut

Dari klasifikasi pekerjaan diatas, orang akan dapat memilih pekerjaan yang sesuai

dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya.   Dalam masyarakat

tumbuh kecenderungan bahwa orang yang bekerja akan lebih terhormat di mata

masyarakat, artinya lebih dihargai secara sosial dan ekonomi. Jadi untuk

menentukan status sosial ekonomi yang dilihat dari pekerjaan, maka jenis

pekerjaan dapat diberi batasan sebagai berikut:

a. Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu tenaga ahli teknik dan ahli jenis,

pemimpin dalam ketatalaksanaan dalam suatu instansi baik pemerintah

maupus swasta, tenaga administrasi tata usaha.



15

b. Pekerjaan yang berstatus sedang yaitu pekerjaan dibidang penjualan dan

jasa.

c. Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu petani dan operator alat

angkut/bengkel.

Pada umumnya masyarakat keturunan transmigran di Desa Ratna Daya bekerja di

sektor informal terutama dibidang pertanian sesuai dengan pendapat Ida Bagus

Mantra (1991:171) bahwa, penduduk yang  pergi ke Lampung  bekerja dalam

bidang pertanian.

5. Konsep Pendapatan

Seperti yang dikemukakan Kartono Wirosuharjo, dkk (1985: 83) menyatakan

bahwa “Pendapatan adalah arus uang atau barang yang   di dapat oleh

perseorangan, kelompok orang, perusahaan atau suatu perekonomian pada suatu

periode tertentu”. Berdasarkan pendapat di atas maka dalam kehidupan usaha

rumah tangga pendapatan merupakan hal yang pokok dalam kehidupan usaha

rumah tangga tersebut untuk memenuhi segala kebutuhannya sehingga sebagian

besar dan kecilnya pendapatan suatu rumah tangga akan sangat berpengaruh pada

tingkat kesejahteraan rumah tangganya.

Pendapatan adalah jumlah keseluruhan dari hasil yang diperoleh baik dari

pekerjaan  pokok maupun pekerjaan sampingan yang dapat dilihat  dan diukur

dengan rupiah dalam waktu tertentu. Sehubungan dengan tingkat pendapatan

berikut kriteria golongan pendapatan, yaitu:

a. Pendapatan rendah jika pengeluaran kurang dari Rp. 210.000/ bulan
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b. Pendapatan sedang jika pengeluaran antara Rp. 210.000-Rp. 420.000/

bulan

c. Pendapatan tinggi jika pengeluaran lebih dari Rp. 420.000/ bulan

Jika pendapatan suatu rumah tangga tinggi, maka sudah pasti kebutuhan pokok

rumah tangga tersebut akan terpenuhi.

B. Kerangka Pikir dan Paradigma

1. Kerangka Pikir

Perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya selalu terjadi baik

secara permanen maupun bersifat sementara. Seseorang melakukan transmigrasi

disebabkan oleh keadaan ekonomi yang kurang baik di daerah asal serta keadaan

sosial dalam diri manusia guna meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya, dan

adanya suatu dorongan atau daya tarik daerah lain yang diduga dapat memberikan

kehidupan yang lebih baik.

Kedatangan para transmigran itu sendiri dalam upaya mensejajarkan diri dengan

desa-desa yang lama memerlukan perjuangan yang keras karena mereka harus

membuka hutan sendiri dan mengerjakannya, baik itu membuka untuk lahan

pertanian maupun menyiapkan fasilitas-fasilitas yang lain (perumahan, jalan,

jembatan, dan yang lain) (Sri-Edi Swasno, dkk. 1986 ; 26)

Kerja keras dari para masyarakat itu tentunya akan membawa suatu

perkembangan bagi kehidupan sosial budaya maupun sosial ekonomi masyarakat

itu sendiri. Dalam bidang sosial ekonomi berdasarkan modelnya, sosial ekonomi

berdasarkan sistemnya, dan sosial ekonomi   berdasarkan kedudukannya.

Kemudian sosial ekonomi berdasarkan kedudukannya akan menghasilkan
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perkembangan yang dapat dilihat dari pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan

masyarakat

Demikian Deskripsi Tentang Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa

Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur yang meliputi

perkembangan sosial ekonomi berdasarkan kedudukannya yaitu dilihat dari jenis

pendidikan pekerjaan, dan pendapatan masyarakat

2. Paradigma

Masyaraka Desa

Ratna Daya

Sosial ekonomi
berdasarkan
modelnya

Sosial ekonomi
berdasarkan
sistemnya

Sosial ekonomi
berdasarkan

kedudukannya

 pendidikan,
 pekerjaan,
 pendapatan

Keterangan:

Garis Perkembangan
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