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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan suatu persoalan masyarakat sangat mendasar. 

Karena di satu sisi menetukan tingkat perkembangan suatu masyarakat dan sisi 

lain menjadi salah satu indikator tidak berhasilnya proses pembangunan. 

Kemiskinan juga menjadi tanda dari perkembangan ekonomi pasar yang timpang 

dan kemunduran berbagai instansi sosial di dalam memecahkan persoalan 

penduduk. Masalah kemiskinan terus menjadi persoalan masyarakat dan negara di 

dunia ini dari masa ke masa. 

Sementara bagi indonesia persoalan kemiskinan menjadi satu persoalan 

tersendiri yang dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan dengan berbagai 

kebijakan pemerintah yang telah di tetapkan. Memang tidak semudah membalikan 

telapak tangan untuk menekan angka kemiskinan di indonesia, dan diperlukan 

strategi yang terpadu. Hal ini karena persoalan lainnya yang di hadapi oleh bangsa 

ini. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung 

jawab masyarakat itu sendiri. Pemerintah juga terus berupaya menekan angka 

kemiskinan dengan program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor 

kehidupan 

Peraturan presiden No. 15 Tahun 2010 Bab 1 pasal 1 ayat 2 bahwa 

program kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pembergayaaan masyarakat, 
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pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka 

meningkatkan kegiatan ekonomii. 

Berdasarkan perpres No. 15 Tahun 2010 penanggulangan kemiskinan dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan sampai ke desa, sehingga apa yang 

telah direncanakan oleh pemerintah tentang penanggulangan kemiskinan benar-

benar terealisasi. 

Lebih dari satu dekade Milinium Development Goals (MDGs) atau Tujuan 

Pembanguanan Millenium telah mewarnai paradikma pembangunan Global 

hingga tahun 2015, dan saat ini MDGs tersebut berubah menjadi Sustainable 

Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang 

program kegiatannya melanjutkan agenda-agenda MDGs sekaligus 

menindaklanjuti program yang belum selesai, dan ini telah dimulai saat negara-

negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) termasuk Indonesia 

menyepakati Outcame Document SDGs pada tanggal 2 agustus 2015 yang lalu. 

Dalam program SDGs ini memiliki lima (5) pondasi yaitu manusia, planet, 

kesejahtraan, perdamaian dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di 

tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kestaraan dan mengatasi 

perubahan iklim. Sehingga disusunlah tuju belas (17) Tujuan Gelobal dalam 

program ini salah satu tujuan gelobal tersebut  adalah kesehatan yang baik dan 

Kesejahtraan. 

Indonesia memiliki Kebijakan Program Pembangunan yang telah 

dituangkan dalam Nawa Cita Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah untuk membangun 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan 
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UUD 1945 yaitu yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial 

Ada sembilan (9) agenda pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 

2015-2019 dalman Nawa Cita Joko Widodo-Jusuf Kala antara lain : 

1. Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan 

Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara; 

2. Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Pembangunan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya; 

3. Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah 

dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan; 

4. Menolak Negara Lemah Dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan 

Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; 

5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia; 

6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional; 

7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor 

Strategis Ekonomi Domestik; 

8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa;  

9. Memperteguh Ke-Bhinekaan dan Memperkuat Restorsis Sosial Indonesia. 

Sebagai bentuk implementasi dari Program Nawa Cita tersebut, 

Pemerintah telah mengeluarkan Program yang pro terhadap pembangunan 

Manusia seperti, Program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan 
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Kartu Keluarga Sejahtera. Namun banyak yang mempertanyakan perogram 

pemerintah ini apakah ini akan efektif dan tidak menimbulkan permasalahan baru 

ke depannya. Sesuai dengan pernyataan Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial 

Universitas Indonesia, Fentiny Nugroho mengatakan “masih ada permasalahan 

terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo. Salah 

satunya adalah masalah sosialisasi, Pertama masalah sosialisasi, masih banyak 

orang bingung bukan hanya rakyat tapi pelaksana, Persoalan berikutnya berkaitan 

dengan kesimpang siuran data apakah akan menggunakan data Badan Pusat 

Statistik atau faktual di lapangan serta masalah penanggulangan kemiskinan yang 

tumpang tindih juga menjadi persoalan penerapan KIS, KIP dan KKS”. 

Program kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut sudah sejalan dengan 

Program Pembangunan Internasional yang sudah disepakati bersama termasuk 

oleh Indonesia yaitu Program SDGs dan dari sembilan (9) Nawa Cita tersebut di 

sini penulis mencoba membahas serta menganalisis agenda pembangunan Nomor 

5 yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” ditinjau dari Program 

Indonesia yang berkaitan dengan pembangunan manusia yaitu Program Indonesia 

Pintar,  Indonesia Sehat dan Keluarga Sejahtra. 

Penelitian ini akan saya lakukan di Kelurahan Simpang Baru yang 

memiliki jumlah penduduk sebanyak 49.315/jiwa. Kelurahan Simpang Baru 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bahwa yang paling banyak adalah penduduk 

dengan tingkat pendidikan  Sementara tamatan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 

7.620 orang atau 22,64%, SLTP/sederajat berjumlah 12.680 orang dan 
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 persentase sebesar 37,68% tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 

berjumlah 7.100 orang atau 21,10% dan tamatan Diploma I/Diploma II(DI/DII) 

berjumlah 4275 orang atau 12,70% 

.Walaupun terdapat dua Perguruan Tinggi Negeri terbaik Riau diKelurahan 

Simpang Baru yaitu Universitas Riau dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim, namun tingkatpendidikan penduduk tingkat Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 

masing-masing  sangat sedikit yaitu berjumlah 1.975 orang dengan persentase 

Hanya sebesar 5,8%.  

  Di lihat dari tingkat pendidikan di kelurahan simpang baru masih rendah 

yang disebabkan faktor perekonomian masyarakat  yang rendah sehingga belum 

tercapainya  tujuan penanggulangan kemiskinan yang di harapkan oleh 

masyarakat indonesia yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyaarakat 

indonesia khususnya di kelurahan simpang baru.  

Dilihat dari perekonomian masyarakat yang setiap tahunnya tidak ada 

perubahan yang lebih baik dilihat dari angka kemikinan hal ini bisa dilihat tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Keluarga Miskin di Kelurahan Simpang Baru 

No. Tahun Jumlah Penduduk jumlah miskin 

  1 2011 18.315/jiwa 130 

  2 2012 35.765/jiwa 667 

  3 2013 46.690/jiwa 667 

  4 2014 47.000/jiwa 667 

  5 2015 48.516/jiwa 609 

  6 2016 49.315/jiwa 609 

  sumber : Dokumen Kantor lurah Simpang Baru 
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  Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di 

kelurahan simpang Baru tidak ada  perubahan yang lebih baik hal ini di kerenakan 

pemerintah daerah yang menangani masalah kemiskinan belum berperan secara 

baik. Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan program kartu indonesia 

sehat guna untuk meringankan beban msyarakat miskin dan untuk kesejahteraan 

bagi masyarakat miskin tetapi tidak semua masyarakat miskin yang ada di 

kelurahan simpang baru yang mendapatkan kartu indonesia sehat hal ini bisa 

dilihat dari tabel dibawah ini. 

Tabel 1.2 

Jumlah KIS di Kelurahan Simpang Baru 

No. Tahun Jumalah Penduduk Jumlah Miskin KIS 

          

1. 2016 49.315 609 482 

          

Sumber Data : Kantor Dinas Sosial Tahun 2016 

Dari data  tabel diatas di ketahui bahwa jumlah penduduk miskin belum 

semua mendapatkan kartu indonesia sehat (KIS) yang disebabkan   Sosialisasi 

yang pelaksanaannya tidak berorientasi pada kepahaman masyarakat, dan 

sosialisasi yang diterapkan tidak dirasakan masyarakat, karena sosialisasi yang 

dilaksanakan tidak maksimal. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah pun 

merasa tak bisa berbuat apa-apa dalam mensosialisasikannya akibat pemerintahan 

daerah atau kelurahan tidak bisa bisa ikut campur dalam masalah program kartu 

indonesia sehat sehingga mengakibatkan kebingungan di kalangan masyarakat 

maupun pemerintah Daerah itu sendiri. 
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Berdasarkan gejala-gejala diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan tujuan “ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM 

PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS PROGRAM KARTU 

INDONESIA SEHAT (KIS)   DI KELURAHAN SIMPANG BARU 

KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)” 

1.2 Perumusan masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penelitian ini dapat 

dirumuskan  sebagai berikut,  

1. Bagaimana Implementasi Program Pembangunan Manusia (Studi Kasus 

Program KIS di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru) 

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Program 

Pembangunan Manusia  (Studi Kasus Program Kis di Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) 

  1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian adalah untuk mengetahi : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi  Program KIS di Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengatahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Program KIS di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat penelitian  

Manfaat yang diharapkan adalah: 

1. Bagi peneliti 

Peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala 

berfikir dalam hal pembangunan wawasan dibidang belanja daerah dalam 

pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan sebagai 

teori yang diperoleh selama perkuliahan. 

2. Untuk pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna terhadap pemerintah dalam 

mewujudkan good government. 

3. Untuk pembaca 

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan bisa menjadi 

panduan bagi peneliti yang akan datang 
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1.5     Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam lima pokok 

bahasan (bab) dari Masing-masing bab ini di bagi dalam beberapa sub-sub sebagai 

berikut ini : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah yang 

mendasar di adakannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian yang dilakukan secara sistematika penulisan. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA 

Menjelaskan tentang landasan teori yang didasarkan sebagai bahan 

acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, pandangan islam, 

konsep operasional dan kerangka pemikiran.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan waktu dan lokasi penelitian, penentuan 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data dan metode analisis. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi 

penelitian karakteristik dan demografi.  

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini berisi hasil penelitian tentang Implementasi Program 

Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampankota Pekanbaru 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari 

pembahasan dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang 

berkepentingan agar bisa menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


