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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang    

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang 

sangat banyak, dengan jumlah penduduk sebesar 265 juta jiwa di tahun 2018. Maka 

diperlukan peningkatan pembangunan untuk menompang kesejahteraan 

penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional 

adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara 

berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan 

Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang 

merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna 

mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dimana 

sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.    

Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 “anak terlantar dan fakir 

miskin dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab 

terhadap anak terlantar dan fakir miskin. Pembangunan kesejahteraan sosial, dan 

khususnya penanggulangan kemisikinan merupakan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemiskinan merupakan program 

prioritas nasional, karenanya memerlukan pemahaman dan komitmen yang sama 

pada semua jajaran pemerintah. Pemahaman dan komitmen yang sama itulah tentu 

akan dapat mempercepat jumlah pengangguran angka kemiskinan di Indonesia 

berkurang dari tahun 2015 yang jumlah penduduk miskinnya sebesar 84.270 jiwa 

menjadi 80.860 jiwa pada tahun 2017. Masalah kemiskinan merupakan tanggung 

jawab semua komponen bangsa dan negara serta membutuhkan kerja keras yang 

terorganisasi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan 

makmur. Di Indonesia, pentingnya peran negara dalam membangun dan 

mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan rakyat dilandasi oleh 

prespektif historis, idiologis, logis dan universal.                                 

Kemiskinan merupakan masalah utama negara yang sedang membangun 

termasuk negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan 

sungguh-sungguh, kreatif, komprehensif dan berkesinambungan. Permasalahan 

kemiskinan yang masih merupakan agenda serius yang dihadapi dan ditanggulangi 
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oleh wilayah perkotaan Semarang. Jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin khusunya di 

Semarang menurut Badan Pusat Stastistik (BPS) pada tahun 2015 tercatat sebanyak 

337,996 KK. Terjadinya kemiskinan dan masalah sosial dikarenakan oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah 

sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang 

belum berpihak kepada masyarakat miskin, tidak tersedinya pelayanan sosial dasar, 

kesenjangan, dan ketidakadilan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang 

mendasar dan sangatlah banyak dampak yang ditimbulkan. Kemiskinan dapat 

menyebabkan lemahnya moral dan etika, pelanggaran hukum & Hak Asasi Manusia 

(HAM), kerusuhan, anarkisme, serta mudah masuknya ideologi selain Pancasila, 

menipisnya cinta tanah air dan bela negara, serta rapuhnya persatuan dan kesatuan 

bangsa. Oleh karena itu, masalah kemiskinanlah yang harus segera diselesaikan 

oleh negara Indonesia.  

Upaya penanggulangan kemiskinan yaitu melalui pemberdayaan fakir miskin 

dilaksanakan dengan model Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibantu melalui 

dana yang langsung ditransfer ke rekeninng KUBE, yaitu stimulan untuk Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP) dan merupakan salah satu media untuk memberdayakan 

masyarakat fakir miskin guna meraih kesempatan bekerja, berusaha sekaligus dapat 

mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan mereka dapat memperbaiki taraf 

hidup dan mengembangkan wilayahnya dari ketertinggalan menjadi lebih baik. 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan wadah pemberdayaan sosial bagi 

fakir miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah melalui kelompok 

(berjumlah 5-10 KK) secara partisipatif.Sehingga dampak positif dari KUBE yaitu 

anggotanya dapat meningkat taraf kesejahteraan sosial dan ekonominya. Dinas 

Sosial saat sosialisasi dalam penyaluran dana tersebut meminta agar anggota KUBE 

membuat 1 usaha atau lebih guna melanjutkan kehidupan mereka agar lebih 

sejahtera, tetapi ada sebagian kecil dari mereka malas dan dana yang di dapat 

tersebut bukan untuk usaha tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. 

Walaupun bantuan tersebut turun dalam 6 bulan sekali kalau tujuan dari dinas sosial 

tidak dilaksanakan oleh anggota KUBE maka perekonomian keluarga tersebut tidak 

akan berkembang.   

Berdasarkan urairan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “IDENTIFIKASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KELOMPOK 

USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KOTA 

SEMARANG” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas  

lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka penting bagi 

penulis  dalam menyusun suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah sistem penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin perkotaan 

di Semarang? 

2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan penyaluran 

bantuan terhadap masyarakat miskin perkotaan di Semarang? 

1.3   Tujuan dan Sasaran 

Adapun tujuan dan sasaran dalam penulisan Proyek Akhir ini sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah Identifikasi 

penyaluran bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan di Kota Semarang.  

1.3.2 Sasaran 

Adapun identifikasi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Mengidentifikasi sistem penyaluran bantuan sosial untuk meningkatkan 

kesejahteraan di Kota Semarang. 

2. Mengidentifikasi peran yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan sosial. 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan penanggulangan penyaluran 

bantuan terhadap miskin perkotaan di Semarang.   

1.4 Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini adalah meliputi ruang 

lingkup wilayah dan ruang lingkup materi yaitu sebagai berikut: 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam laporan ini merupakan wilayah Kota 

Semarang. 

Ruang lingkup wilayah Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km². 

Secara administratif Kota Semarang menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kota 

Semarang memiliki posisi astronomi diantara garis 6°50’ - 7°10’ Lintang Selatan dan 

garis 109°35’ - 110°50’ Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kota Semarang 

sebagai berikut: 

   Utara  : Laut Jawa 

   Timur  : Kabupaten Demak 
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   Barat  : Kabupaten Kendal 

   Selatan : Kabupaten Semarang 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui identifikasi penyaluran bantuan 

sosial kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan di Kota 

Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuat pembahasan yang dikaji 

pada penelitian ini. Berikut adalah ruang lingkup materi dalam penelitian yaitu: 

a. Untuk melihat program, proses, dan siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan 

bantuan sosial tersebut. 

b. Dengan sasaran siapa saja yang menurut kriteria untuk bertujuan kesejahteraan 

masyarakat kemudian dikaitkan dengan program penyaluran bantuan sosial 

kelompok usaha bersama. 

c. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat program tersebut 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar berjalan dengan baik. 
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SUMBER: Peta Administrasi Kota Semarang  diolah pribadi 

GAMBAR 1.1: Peta Kota Semarang
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1.5 Kerangka Pikir 

Berikut ini adalah kerangka pikir dalam penyusunan penelitian dapat dilihat 

pada pada gambar 1.5 

 

Kube melakukan penyaluran bantuan sosial untuk  

meningkatkan kesejahteraan Kota Semarang 

 

 

Permasalahan : 

1. Penyalahgunaan dana oleh masyarakat 

2. Penyalahgunaan KUBE karena ketidakpahaman program 

3. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah 

 

 

Tujuan : 

Identifikasi penyaluran bantuan sosial untuk meningkatkan 

kesejahteraan di Kota Semarang. 

 

 

sasaran : 

a. Mengidentifikasi sistem penyaluran bantuan sosial  

untuk meningkatkan kesejahteraan di Kota Semarang. 

b. Mengidentifikasi peran yang terlibat dalam proses penyaluran  

bantuan sosial. 

c. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan penanggulangan 

penyaluran bantuan terhadap miskin perkotaan di Semarang.   

Survey 

Primer : Wawancara                                                                                                                  

Sekunder : Dokumentasi 

 

Identifikasi Proses penyaluran   Identifikasi Peran yang   Identifikasi kendala/  

Bantuan sosial     terlibat dalam proses       hambatan dalam  

        bantuan sosial         proses penyaluran 

 

      Kesimpulan dan Saran 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I 

Pendahuluan menguraikan latar belakang dan perumusan masalah ruang  lingkup 

penelitian, tujuan dan sasaran, kerangka pikir serta sistematika penulisan Proyek Akhir 

BAB II  

Kajian literatur, literatur penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan data, 

prosedur pengumpulan data dan pengolahan data 

BAB III  

Gambaran umum Kota Semarang, menguraikan tentang sejarah singkat, visi dan 

misi, strukturorganisasi, tugaspokok dan fungsi, serta lokasi wilayah kerja 

BAB IV  

Identifikasi pelaksanaan menguraikan tentang mekanisme pelaksanaan, mekanisme 

penyaluran, sarana dan alat bantu, kemitraan, pembiayaan, dan tabel tugas dan 

tanggung jawab 

BAB V  

kesimpulan yang merupakan rangkuman yang telah ditulis dalam hasil pembahasan 

tinjauan teori dan praktek tentang peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial 

berupa pendekatan kelompok usaha bersama 

DAFTAR PUSTAKA 

berisi tentang referensi – referensi yang penulis jadikan sebagai bahan acuan dalam 

pembuatan Proyek Akhir ini 

LAMPIRAN  

berisi data – data yang mendukung peneliti dalam menganalisis tentang program, 

proses, susunan organisasi, untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang
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