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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

Latar Belakang Penelitian 
 

Masih tingginya angka kemiskinan, baik secara absolut maupun 
relatif merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa 
Indonesia hingga saat ini. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat 
kompleks dan memiliki dimensi yang sangat luas. Hal ini dikarenakan 
kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek dari kehidupan manusia, 
baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. 
Kemiskinan berkaitan kualitas sumber daya manusia yang rendah, 
kesempatan kerja yang terbatas, kualitas dan derajat kesehatan yang 
rendah, infrastruktur sosial ekonomi yang terbatas, tata kelola yang 
buruk, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, 
korupsi yang masih banyak terjadi, dan lain-lain. Dengan perkataan 
lain, kemiskinan adalah persoalan yang bersifat multidimensional.  

 

Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka masalah 
kemiskinan menjadi tidak mudah untuk dipecahkan. Untuk 
memecahkan masalah kemiskinan tersebut diperlukan pendekatan dan 
kebijakan yang bersifat komprehensif dan terpadu dengan melihat 
semua aspek yang berkaitan dengan masalah kemiskinan itu dan 
melibatkan berbagai instansi dan lembaga yang ada dalam suatu 
koordinasi yang bagus. 

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 
penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2008 adalah sebanyak 34,96 
juta jiwa atau sebesar 15,42 persen dari total penduduk Indonesia. 
Jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut terus mengalami 
penurunan sehingga pada tahun 2011 menjadi sebesar 29,89 juta jiwa 
atau sebesar 12,35 persen dari total penduduk (lihat Tabel 1.1).  Jumlah 
penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,07 
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persen selama kurun waktu 2008 - 2011 tersebut atau penurunan rata-
rata per tahun sebesar 0,77 persen.  

Meskipun jumlah penduduk miskin tersebut terus mengalami 
penurunan dari tahun ke tahunnya, namun jumlahnya masih cukup 
besar. Dari penduduk miskin yang berjumlah 29,89 juta jiwa tersebut 
pada tahun 2011, sebanyak  18,94 juta jiwa atau sebesar 63,37 persen 
berada di daerah perdesaan dan mayoritas dari mereka bekerja dan 
hidup dari kegiatan di sektor pertanian. 

 

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 
(2008- 2011) 

Daerah dan 
Tahun 

Garis Kemiskinan 
(Rp/Kapita/ Bulan) 

Jumlah Penduduk 
Miskin (Juta orang) 

Persentase 
Penduduk Miskin 

(Persen) 
Kota: 
 2008 
 2009 
 2010 
 2011 

 
204.896 
222.123 
232.989 
263.594 

 
12,77 
11,91 
11,10 
10,95 

 
11,65 
10,72 
9,87 
9,09 

Desa: 
 2008 
 2009 
 2010 
 2011 

 
161.831 
179.834 
192.354 
223.181 

 
22,19 
20,62 
19,93 
18,94 

 
18,93 
17,53 
15,56 
15,59 

Kota + Desa: 
 2008 
 2009 
 2010 
 2011 

 
182.636 
200.262 
211.726 
243.729 

 
34,96 
32,53 
31,02 
29,89 

 
15,42 
14,15 
13,33 
12,35 

Sumber: BPS, “Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan” (Berbagai Edisi). 
 
Dilihat dari persebarannya berdasarkan pulau, maka dari data 

yang ada dapat dikemukakan bahwa sebesar 56,18 persen dari total 
penduduk miskin di Indonesia tersebut terdapat di pulau Jawa, dan sisa 
yaitu 21,13 persen terdapat di pulau Sumatera,  dan sebanyak 22 persen 
tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Bali dan Nusa 
Tenggara. Sedangkan apabila dilihat dari tingkat kemiskinan, data yang 
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ada menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang paling tinggi di 
Indonesia umumnya ditemukan pada provinsi-provinsi yang terdapat 
di Irian, Maluku, dan Nusa Tenggara. 

Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), jumlah penduduk 
miskin pada tahun 2011 adalah sebanyak 0,986 juta jiwa atau sebesar 
20,48 persen dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0,887 
juta jiwa atau sebesar 89,96 persen terdapat di daerah-daerah 
perdesaan, dengan tingkat kemiskinan yang mencapai 22,93 persen. 
Sisanya, yaitu sebanyak 0,99 juta jiwa atau sebesar 10,04 persen dari 
total penduduk terdapat di daerah perkotaan, dengan tingkat 
kemiskinan sebesar 10,47 persen (BPS, 2012). 

 

Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh  
pemerintah daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur untuk 
mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 
Timur periode 2008-2013 membuat program dengan istilah “Anggur 
Merah” (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera) yang bertujuan 
antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa. Dalam 
program ini diberikan bantuan per desa sebesar 250 juta rupiah 
dilakukan secara bergilir setiap tahunnya. Adanya bantuan ini 
tujuannya adalah untuk pengembangan kehidupan ekonomi 
masyarakat desa sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan secara 
bertahap.   

 

Persoalannya menjadi serius apabila penurunan angka 
kemiskinan tersebut dikaitkan dengan besarnya anggaran yang 
disediakan, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya 
dengan berbagai programnya, yang ternyata adalah sangat tidak 
sebanding. Dengan perkataan lain, penurunan angka kemiskinan yang 
terjadi selama ini sangatlah kecil bila dibandingkan anggaran yang 
disediakan selama ini. Adanya kenaikan dalam belanja pemerintah 
untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dalam beberapa 
tahun belakangan ini, ternyata tidak serta merta menurunkan angka 
kemiskinan di tanah air.  
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Menurut Yenny Sucipto, Direktur Riset Forum Indonesia 
untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dalam kurun waktu 2006- 2012 
angka kemiskinan rata-rata hanya berkurang 0,97 persen. Sementara 
anggaran yang disediakan untuk orang miskin terus mengalami 
kenaikan dari Rp 46,6 trilyun pada tahun 2006 menjadi Rp 70,1 trilyun 
pada tahun 2012 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 23,5 trilyun atau 
rata-rata 8,40 persen per tahun. Jumlah tersebut adalah menurut harga 
konstan tahun 2006 atau setara dengan Rp 92 trilyun menurut harga 
berlaku dan merupakan total anggaran yang disediakan oleh seluruh 
kementerian untuk penanggulangan kemiskinan1 
(http://ekbis.rmol.co/read /2013/01/01/92332/).  

 

Kurang maksimalnya program pengentasan kemiskinan 
menurut Yenny Sucipto, selain dikarenakan anggaran tidak tepat 
sasaran dan tepat guna, hal tersebut juga terjadi karena tidak 
terserapnya anggaran secara maksimal. Bahkan enam kementerian 
hingga akhir Nopember 2012, penyerapan anggarannya masih di 
bawah 20 persen, dan APBN secara keseluruhan daya serap 
anggarannya baru mencapai 72,8 persen. 

 

Menurut informasi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, 
dalam RAPBN 2013 rencana alokasi anggaran untuk penanggulangan 
kemiskinan mencapai Rp106,8 triliun, atau mengalami kenaikan 2 kali 
lipat lebih dibanding anggaran tahun 2007 yang besarnya Rp 53,1 
triliun. Kebijakan tersebut mencakup seluruh program penanggulangan 
kemiskinan yang selama ini telah ada, meliputi Klaster I Bantuan dan 
Perlindungan Sosial; Klaster II Pemberdayaan Masyarakat; Klaster III 
Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro dan  Klaster IV Program Pro 
Rakyat Melalui Penyediaan Prasarana/ Sarana Murah. Sasaran utama 
tahun 2013 menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5 - 10,5 

                                                
1 Berdasarkan pada rekapitulasi yang dilakukan oleh Kementrian Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat, jumlah anggaran dari APBN untuk penanggulangan kemiskinan 
selalu naik bahkan pada tahun 2010 anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang 
bersumber dari APBN naik 27,8 triliun dari 66,2 triliun menjadi 94 triliun atau setara 
dengan kenaikan 42% namun angka kemiskinan hanya mampu turun kurang dari 1%. 
Tentu anggaran sebenarnya yang digelontorkan akan lebih banyak lagi apabila kita 
juga melakukan perhitungan terhadap anggaran yang bersumber dari 33 provinsi dan 
497 kab/kota di Indonesia. 
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persen, dengan program-program dan kegiatan penanggulangan 
kemiskinan, yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH): Rp 2,9 
triliun, berupa bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin dengan 
syarat pendidikan dan kesehatan, yang menjangkau sasaran 2,4 juta 
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Program pemberdayaan 
masyarakat melalui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri: Rp 13,4 triliun antara lain meliputi 
PNPM Perdesaan Rp 9,6 triliun, untuk 5.100 kecamatan dan PNPM 
Perkotaan Rp 2 triliun, untuk 10.922 kelurahan. 

Kondisi yang terjadi seperti yang digambarkan di atas, 
memperkuat dugaan sementara orang bahwa kebijakan anggaran 
belanja pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun Daerah  belumlah 
sepenuhnya berpihak kepada kaum miskin (pro-poor), tetapi yang 
terjadi adalah sebaliknya yaitu lebih cenderung anti atau tidak 
berpihak kepada kaum miskin (anti-poor).  

 

Pertanyaan yang muncul adalah apakah dugaan sementara 
orang itu benar adanya? Ini adalah pertanyaan yang menggelitik dan 
sekaligus mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh persoalan ini. 
Dalam kaitan ini, penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana 
sesungguhnya dampak belanja pemerintah daerah untuk sektor 
ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap penurunan 
kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 

Masalah dan Persoalaan Penelitian 
 

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian yang telah 
dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah 
untuk Sektor Ekonomi, Infrastruktur, Sektor Pendidikan dan Sektor 
Kesehatan Terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur”. 
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Sejalan dengan masalah penelitian yang telah dikemukakan, 
maka persoalan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 
 

1. Bagaimana dan sejauh mana pengaruh belanja pemerintah 
kabupaten/kota untuk sektor ekonomi terhadap penurunan tingkat 
kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 
 

2. Bagaimana dan sejauh mana pengaruh belanja pemerintah 
kabupaten/kota untuk infrastruktur terhadap penurunan tingkat 
kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 
 

3. Bagaimana dan sejauh mana pengaruh belanja pemerintah 
kabupaten/kota untuk sektor pendidikan terhadap penurunan 
tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

 

4. Bagaimana dan sejauh mana pengaruh belanja pemerintah 
kabupaten/kota untuk sektor kesehatan terhadap penurunan 
tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

 

Tujuan Penelitian 
 

Sejalan dengan masalah dan persoalan penelitian yang telah 
dikemukakan, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk 
mengetahui sejauhmana kebijakan belanja pemerintah kabupaten/kota 
di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berpihak kepada kaum miskin. 

 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 
 

1. Pengaruh belanja pemerintah kabupaten/kota untuk sektor 
ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. 
 

2. Pengaruh belanja pemerintah kabupaten/kota untuk infrastruktur 
terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 
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3. Pengaruh belanja pemerintah kabupaten/kota untuk sektor 
pendidikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur. 

 

4. Pengaruh belanja pemerintah kabupaten/kota untuk sektor 
kesehatan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur. 

 

Manfaat Penelitian 
 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi berbagai pihak, yaitu: 

 

1.  Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai penerapan 
ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan 
sekaligus sebagai salah satu sumbangan dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya berkaitan kebijakan anggaran belanja 
pemerintah. 

 

2. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam perumusan berbagai 
kebijakan alokasi anggaran untuk penanggulan kemiskinan di 
masa-masa yang akan datang. 

 

3. Bagi para peneliti, sebagai bahan rujukan dalam penelitian-
penelitian sejenis di masa-masa yang akan datang. 

 


