
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk sangat 

banyak dan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Hal tersebut sangat 

berpotensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan bangsa 

Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu, 

“…melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.  

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah harus mengadakan program-program 

untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. 

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 

ayat 2 adalah sebagai berikut:  

2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, 
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi 
kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, 
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 
 

Menurut Wilensky dan Lebeaux (1965:138) sebagaimana dikutip Imrodili 

(2012),  kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-

pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu 

individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan 

kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan 
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personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu 

pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan 

meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat. Selanjutnya Imrodili (2012) menyatakan bahwa,  “Dalam kebijakan 

sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara 

sejahtera”. 

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian jaminan 

kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah 

sebagai berikut:  

Pasal 28H 
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan.**) 

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat.**) 

Pasal 31 
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib membiayainya.****) 
Pasal 34 

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.****) 
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan.****) 

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****) 
 

Lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta belum 

bisa memenuhi permintaan lapangan pekerjaan seluruh masyarakat sehingga 

menyebabkan tingginya jumlah kemiskinan. Menurut Setiadi (2011:802), faktor 

yang menyebabkan kemiskinan adalah sebagai berikut: 

**)  : Perubahan kedua 
****)  : Perubahan keempat 
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1. Penyebab individual, atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai 
akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan si miskin. 

2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan 
pendidikan keluarga. 

3. Penyebab sub budaya (sub cultural), yang menghubungkan kemiskinan 
dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari, atau dijalankan dalam 
lingkungan sekitar. 

4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang 
lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. 

5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan 
merupakan hasil dari struktur sosial. 
 

Pemerintah harus lebih meningkatkan upaya untuk mengatasi kemiskinan 

yang ada di Indonesia, sehingga jumlah kemiskinan semakin menurun dan akan 

terwujud masyarakat yang sejahtera. Menurut Adi (1994:7), upaya untuk 

mengatasi kemiskinan adalah sebagai berikut, 

Upaya yang konkrit atau nyata baik bersifat langsung (direct service) 
ataupun tidak langsung (indirect service), sehingga apa yang dilakukan 
dapat dirasakan sebagai upaya yang benar-benar ditujukan untuk menangani 
masalah ataupun kebutuhan yang dihadapi warga masyarakat, dan bukan 
sekedar program, pelayanan ataupun kegiatan yang lebih dititikberatkan 
pada upaya menghidupi organisasinya sendiri ataupun menjadikan sebagai 
“panggung”  untuk sekedar mengekspresikan penampilan dari person dalam 
suatu lembaga. 
 
Upaya yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya dengan memberikan 

jaminan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat miskin melalui program 

Jamkesmas, Askes PNS maupun askes sosial lainnya. Program jaminan 

kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat tersebut dalam implementasinya belum 

sepenuhnya memenuhi seluruh masyarakat miskin di Indonesia. Khususnya di 

Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta masih banyak masyarakat 

miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat.  

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah kota Surakarta mengadakan 

program PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta), dan program 
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BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta). Wahyuningsih (2012) 

menyatakan bahwa, 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) adalah suatu 
program pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta kepada masyarakat Kota Surakarta yang berujud bantuan biaya 
pengobatan yang bertujuan untuk memberikan jaminan pemeliharaan 
kesehatan bagi masyarakat kota Surakarta terutama bagi masyarakat miskin. 
Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) yang 
diluncurkan pada tanggal 2 Januari 2008, diawali dengan  keprihatinan 
bahwa masih adanya masyarakat miskin di Kota Surakarta yang masih 
belum tercover pembiayaan kesehatannya melalui program Jamkesmas, 
selain itu Pemerintah Kota Surakarta juga berharap bahwa seluruh 
masyarakat yang tinggal dan berdomisili di Kota Surakarta dapat terlindungi 
kesehatannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak diluncurkannya 
program PKMS pada tahun 2008 sampai dengan akhir bulan Oktober 2011 
ini sudah 78,6% penduduk Kota Surakarta yang terindungi kesehatannya 
baik melalui Jamkesmas, Askes PNS, Askes sosial lain maupun PKMS. 
Akhirnya, kami berharap Program PKMS ini dapat sebagai terobosan yang 
sangat tepat guna meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat Surakarta 
yang belum tertampung dalam program Jamkesmas, Askes PNS maupun 
askes sosial lainnya, sehingga 100% penduduk kota Surakarta terlindung 
jaminan kesehatan. 
 
Sutomo (2012) menyatakan bahwa,  

Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disebut 
BPMKS adalah dana bantuan pendidikan  untuk penduduk Kota Surakarta  
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 
Surakarta. Penyelenggaraan Program BPMKS dimaksudkan agar penduduk 
usia sekolah dan peserta didik dapat terlayani dan mengakses pendidikan 
berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, baik 
negeri dan swasta. 
 
Program jaminan kesejahteraan sosial yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah kota Surakarta diharapkan mampu memberikan bantuan pembiayaan 

bidang kesehatan dan bantuan pembiayaan bidang pendidikan kepada masyarakat 

yang kurang mampu. Dengan adanya upaya dari pemerintah daerah tersebut akan 

terwujud masyarakat yang sehat dan cerdas, sehingga kota Surakarta pada 



5 

 

umumnya dan kelurahan Pajang pada khususnya akan lebih maju serta mampu 

bersaing dengan daerah lain. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dipandang 

cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Implementasi Jaminan 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin di Kota Surakarta” (Studi Kasus di 

Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta). 

 

B. Perumusan Masalah 

Menurut Strauss dan Juliet (2003:27) “Rumusan masalah penelitian dalam 

teoretisasi data adalah suatu pernyataan yang mengidentifikasi fenomena yang 

diteliti”. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaiman profil masyarakat miskin di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta? 

2. Apa sajakah program jaminan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di 

Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta? 

3. Bagaimana implementasi jaminan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di 

Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta? 

4. Apa sajakah kendala dalam mengimplementasikan jaminan kesejahteraan 

sosial masyarakat miskin di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta? 



6 

 

5. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan 

jaminan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kelurahan Pajang 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik puncak yang harus dicapai dalam sebuah 

kegiatan penelitian. Penelitian ini perlu adanya tujuan yang harus dicapai agar 

penelitian ini lebih terfokus dan teratur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan profil masyarakat miskin di Kelurahan Pajang 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

2. Untuk mendiskripsikan program jaminan kesejahteraan sosial masyarakat 

miskin di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

3. Untuk mendiskripsikan implementasi jaminan kesejahteraan sosial masyarakat 

miskin di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

4. Untuk mendiskripsikan kendala dalam mengimplementasikan jaminan 

kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kelurahan Pajang Kecamatan 

Laweyan Kota Surakarta. 

5. Untuk mendiskripsikan solusi untuk mengatasi kendala dalam 

mengimplementasikan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat miskin  di 

Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi baru tentang program jaminan kesejahteraan sosial 

masyarakat miskin di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta. 

b. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman 

masyarakat mengenai prosedur implementasi jaminan kesejahteraan sosial 

masyarakat miskin di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta. 

c. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi masyarakat 

1) Dapat menambah informasi mengenai jaminan kesejahteraan sosial 

masyarakat miskin. 

2) Dapat menambah pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan jaminan 

kesejahteraan sosial masyarakat miskin. 

b. Manfaat bagi pejabat kelurahan 

1) Membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. 

2) Meningkatkan ketrampilan dalam pelaksanaan jaminan kesejahteraan 

sosial masyarakat miskin. 

c. Manfaat bagi kelurahan 

1) Meningkatkan mutu kelurahan. 

2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kelurahan. 
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E. Daftar Istilah 

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Implementasi.  

Implementasi merupakan pelaksana kebijakan melalui suatu aktivitas atau 

kegiatan untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan 

itu sendiri. 

2. Jaminan. 

Jaminan yaitu kewajiban untuk memberikan manfaat dan perhatian khusus.  

3. Kesejahteraan.  

Kesejahteraan berarti aman sentosa, makmur, dan selamat, dan terlepas dari 

segala macam gangguan dan kesukaran. 

4. Sosial. 

Sosial berarti ramah tamah, senang sekali bergaul, bermasyarakat. 

5. Jaminan kesejahteraan sosial. 

Jaminan kesejahteraan sosial adalah suatu program yang didanai atau diberikan 

oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar orang yang hidup dalam 

kemiskinan, penyandang cacat, keluarga kurang mampu dan sebagainya. 

6. Masyarakat. 

Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama cukup lama itu menumbuhkan 

suatu kebudayaan yang berfungsi untuk melestarikan kehidupan mereka dan 

menciptakan kebahagiaan bersama bagi para anggotanya. 
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7. Miskin. 

Miskin adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah dengan adanya 

kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan 

standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

8. Masyarakat miskin.  

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang jauh di 

bawah standart kelayakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta mata 

pencaharian yang tidak menentu. 

  


