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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sejak diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

maka daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran 

serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah. UU ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam 

pembangunan daerah.  

Selain itu masyarakat dituntut beraktivitas dan berinovasi dalam mengelola 

potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah. Sejalan dengan 

perkembangan kemampuan rakyat dalam pembangunan dan berkurangnya campur 

tangan pemerintah pusat terhadap daerah, maka pembangunan seharusnya diarahkan 

untuk merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi 

pembangunan seharusnya menrupakan usaha untuk memberdayakan rakyat sehingga 

mereka mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi. 

Jumlah penduduk yang kian meningkat di Indonesia mengakibatkan 

bertambah banyaknya jumlah penduduk yang kurang mampu dan miskin, ini 

disebabkan karena tingginya angka pengangguran dan kecilnya jumlah  lapangan 
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pekerjaan, selain masalah kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada pada setiap 

kali terjadinya pertukaran kepala pemerintahan. Kemiskinan atau ketidakmampuan 

masyarakat atau penduduk bukan saja hanya dipandang dalam kemiskinannya akan 

tetapi juga kemiskinan dipandang dalam segi aspek ketidak mampuannya dalam 

memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan dan papan, selain dari aspek 

sandang, pangan dan papan kemiskinan juga dapat kita lihat dari segi aspek 

pendidikan, kesehatan serta keterbatasan terhadap summber daya ekonomi. Provinsi 

Riau yang memiliki sumber daya alam yang besar namun pada kenyataannya belum 

dapat memenuhi atau mengatasi permasalahan kemiskinan didaerah Riau. 

Berdasarkan dengan data dari Badan pusat statistik (BPS) jumlah penduduk 

yang berada pada garis kemiskinan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 1.1  

Data Jumlah Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru 

 

No Kondisi penduduk Jumlah 

1 
Jumlah penduduk miskin 

sampai  September 2014 
32.29 ribu jiwa 

2 
Jumlah penduduk miskin 

sampai  September 2015 
33,76 ribu jiwa 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2016 

Sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang otonomi daerah 

yang dimana berisikan bahwa setiap daerah memiliki wewenang dalam mengatur 

daerahnya dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dan termasuk dalam hal 
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membuat kebijakan dengan bentuk suatu program atau strategi dalam meningkatkan 

pembangunan dan perekonomian, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang 

madani, oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setiap daerah 

harus memiliki strartegi dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan 

daerahnya.   

Pembangunan dan pemberdayaan dalam masyarakat merupakan suatu konsep 

yang sangant populer dikalangan Pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam proses 

pemberdayaan akan menjadikan masyarakat tersebut menjadi lebih berkembang dan 

tidak lagi dipandang sebagai objek, akan tetapi juga terlibat sebagai perencaanaan, 

pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggung jawaban. Dalam hal ini tentu 

pemerintah menyadari betapa pentingnya masyarakat dalam meningkatkan 

kemampuan internalnya atas segala sumber daya yang dimilikinya.. 

Dalam mewujudkan peningkatan pembangunan dan perekonomian di Kota 

Pekanbaru, maka Wali Kota Pekanbaru dalam hal ini membuat program 

pemberdayaan masyarakat yaitu merupakan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dimana porgram tersebut merupakan suatu 

kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat tercapai dan 

terwujudnya visi dan misi kota pekanbaru sebagai kota yang metropolitan dan 

madani.  

Adapun Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga ini 

(PMB-RW) pada awalnya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat ekonomi 

menengah kebawah, dengan program ini masyarakat tersebut dapat dimudahkan 
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dalam meminjam modal yang bersumber dari dana PMB-RW selain itu program ini 

juga langsung dapat menyentuh masyarakat dari tingkat lapisan RT/RW sampai 

kelapisan tingkat atas, tentu masyarakat dapat merasakan pemberdayaan secara 

ekonomi dan potensi pada diri masayarakat secara merata seperti yang diharapkan. 

Pada dasarnya Program yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru ini 

sistemnya sama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

(PNPM) yang sudah ditiadakan sejak tahun lalu. Namun, yang membedakan dari 

program ini yaitu dalam lingkungannya, yaitu dalam program PMB-RW ini 

menjangkau masyarakat miskin hingga tingkat Rukun Warga, pelaksanaan PMB-RW 

ini di tanggung jawab oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  

Program PMB-RW ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari 

alokasi Anggaran Pendapatan Sana Belanja Daerah (APBD). Dana yang dikeluarkan 

oleh Pemrintah Kota Pekanbaru untuk setiap Rukun Warga yaitu Rp. 50 Juta. Adapun 

dasar hukum yang melandasi terhadap pelaksanaan PMB-RW antara lain yaitu, UU 

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan wali kota  No. 44 Tahun 

2014 tentang PMB-RW Kota Pekanbaru yang dikeluarkan pada 12 Mei 2014 dan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru no. 5 Tahun 2016.  

Agar program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) 

ini tepat sasaran, maka pemerintah kota pekanbaru dalam hal ini melakukan pelatihan 

kepada para pendamping dimana pendamping ini merupakan lulusan sarjana dan 

dalam penyeleksiannya dilakukan secara ketat, ini dikarenakan anggaran dana dari 

program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini akan diluncurkan 
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langsung kepada pada tingkat yang paling bawah yang mampu bersentuhan langsung 

dengan masyarakat. 

 Setiap RW memiliki hak untuk mendapatkan Program Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dimana didalam Program 

Tersebut terdapat 3 (tiga) aspek yaitu aspek pertama yaitu aspek sosial dan 

kependudukan dimana aspek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM), kedua aspek Ekonomi Produktif yaitu bertujuan  dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat dan selanjutnya yang ketiga yaitu aspek 

Penataan Kawasan dan Lingikungan yang terwujud dalam pembahasan infrastruktur. 

Dengan adanya aspek-aspek diatas maka pemerintah Kota Pekanbaru 

berharap bahwa Rukun Warga Kecamatan Tampan dapat melakukan Program 

tersebut dengan baik dan sesuai dengan aspek yang telah ditetapkan 

Didalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun 

warga ini, pemerintah kota pekanbaru telah melakukan dibeberapa kecamatan yang 

ada di Kota Pekanbaru diantaranya yaitu Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Lima 

Puluh dan Kecamatan Tampan. Diantara toga kecamatan tersebut kecamatan Tenayan 

raya mampu melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga 

dengan yang diharapkan oleh pemerintah kota pekanbaru, begitu juga dengan 

Kecamatan Lima Puluh walaupun ada beberapa Rukun warga yang belum 

melaksanakan akan tetapi hal ini tertutupi dengan banyaknya Rukun warga yang telah 
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melaksanakan program pemberdayaan masyrakat tersebut. Dalam hal ini Kematan 

Tampan menjadi satu diantara tiga kecamatan tersebut yang paling banyak rukun 

warganya yang tidak melaksankan program pemberdayaan masyarakat bahkan ada 

salah satu Kelurahan yang tidak sama sekali melaksanakannya.  

Dibawah ini ada beberapa tabel yang merupakan data dan jumlah Rukun 

Wrga yang melakasanakan Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun 

warga di kota Pekanbaru.  

Tabel 1.2 

 Data Rukun Warga yang Menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya 

 

No Kelurahan 

Rukun 

Warga 

Jumlah RW yg 

melaksanakan 

PMB-RW 

1 Rejosari 24 24 

2 Sail 20 20 

3 Kulim 30 30 

4 Tangerang Timur 24 24 

Jumlah 98 98 

 Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2015 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya di Kecamatan Tenayan Raya yang 

terdiri dari 4 kelurahan yaitu Kelurahan Rejosari, Kelurahan Sail, Kelurahan Kulim 

dan Kelurahan Tanggerang Timur yang diamana pada Kecamatan Tenayan Raya ini 

terdiri dari 98 Rukun warga telah menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat 
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Berbasis Rukun Warga pada tahun 2015, pada tabel tersebut juga dapat kita ketahui 

bahwa Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2015 setiap Ketua Rukun Warga telah 

melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga atau 

PMB-RW.  

Tabel 1.3 

Data Rukun Warga yg menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Lima Puluh 

 

No Kelurahan 
Rukun 

Warga 

Jumlah Rukun Warga 

yang telah menjalankan 

Program PMB-RW 

1 Rintis 20 20 

2 Sekip 17 15 

3 Tanjung Rhu 24 24 

4 Pesisir 19 19 

Jumlah 80 80 

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Lima Puluh  Tahun 2015 

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa Rukun Warga di Kecamatan Lima Puluh 

telah menjalankan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga yang 

telah dicanangkan oleh Wali Kota Pekanbaru. dimana terdiri d4 kel urahan yaitu  

kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, Kelurahan Tanjung Rhu dan Kelurahan Pesisir. 

Akan tetapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun 

warga pada Kelurahan Sekip ada 2 Rukun warga yang belum melaksanakan program 

ini. 
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Dalam hal ini Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru memiliki 4 kelurahan yang 

terdiri dari Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidumulyo Barat, Kelurahan 

Delima, Dan Kelurahan Tuah Karya, berikut tabel jumlah Rukun warga dan yang 

melaksanakan Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun warga. 

Tabel : 1.4 

 Data kelurahan di Kecamatan Tampan yang menjadi objek Program 

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) 

 

No Kelurahan 
Rukun 

Warga 

Jumlah Rukun 

Warga yang telah 

menjalankan 

Program PMB-RW 

1 Simpang Baru 20 0 

2 Tuah Karya 16 9 

3 Sidumulyo Barat 15 5 

4 Delima 10 4 

Jumlah 61 18 

           Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tampan Tahun 2015 

Dari tabel diatas maka dapat kita lihat hanya ada 18 rukun Warga yang 

menjalankan Program ini  dan masih banyak lagi Rukun Warga yang belum 

menjalankan Program ini, sehingga Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 

Rukun Warga (PMB-RW) belum bisa berjalan secara menyeluruh terhadap Rukun 

Warga yang ada pada Kecamatan Tampan. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan pada staf bagian pemberdayaan 

kantor Camat Kecamatan Tampanan anggaran serta sosialisasi sudah dilakukan 
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terhadap masing-masing ketua Rukun Warga di Kecamatan Tampan. Adapun 

anggaran yang telah dikeluarkan Oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam 

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kota 

Pekanbaru yaitu Rp.50 juta per Rukun Warga akan tetapi yang diterima oleh setiap 

Rukun Warga berjumlah Rp. 45 juta, dan Rp. 5 juta merupakan dana Operasional. 

Tabel : 1.5 

 Jumlah Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Pekanbaru pada 

setiap Kelurahan di Kecamatan Tampan  

 

No Kelurahan 
Rukun 

Warga 

Jumlah Anggaran yang 

dikeluarlkan 

pemerintah kota 

Pekanbaru 

1 Simpang Baru 20 0 

2 Tuah Karya 16 Rp. 720.000.000,00 

3 Sidumulyo Barat 15 Rp. 675.000.000,00 

4 Delima 10 Rp. 450.000.000,00 

Jumlah 61 Rp. 1.845.000.000,00 

           Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tampan Tahun 2015 

Oleh karena itu penulis tertarik dengan fenomena yang terjadi pada 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, untuk itu penulis ingin melakukan penelitian 

dengan Judul : “Implementasi Peraturam Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 

2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Studi Kasus 

Kecamatan Tampan)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang bahwasannya Program 

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Dikecamatan Tampan belum 

dapat terlaksana untuk semua Rukun Warga. Berdasarkan fenomena tersebut penulis 

menetapkan rumusan masalah ialah :  

1. Bagaimana Pelaksanaan Program PMB-RW dikota Pekanbaru (Studi Kasus 

Kecamatan Tampan ) ? 

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program PMB-RW dikota Pekanbaru 

(Studi Kasus Kecamatan Tampan) ? 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program PMB-RW dikota 

pekanbaru ( Studi kasus Kecamtan Tampan) 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program PMB-RW dikota 

Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagi pemerintah kota Pekanbaru khususnya pada Kecamatan Tampan agar 

bisa lebih giat dalam melaksanaakn Program Pemberdayaan Masyarakat 

Berbasis Rukun Warga ini agar bisa tercapai masyarakat yang mandiri 

2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial dapat memperkayaragam 

penelitian Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara 

3. Bagi Peneliti/Penulis akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan 

potensi yang ada selama maupun sesudah proses penelitian berlangsung, 

bahkan dapat mengaplikasikan ilmu selma perkuliahan pada bidang 

pekerjaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini di uraikan tentang dengan teori-teori permasalahan 

penelitian, pandangan islam, penelitian terdahulu, konsep operasional 

dan kerangka berfikir. 
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BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metedologi penelitian yang terdiri atas : 

jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisa 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang sejarah Kota Pekanbaru, penduduk 

dan geoografis Kota Pekanbaru. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Membahas serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk 

membangun objek penelitian 

 


