
I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat multidimensi yang 

tidak bisa hanya dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang untuk 

mencukupi kebutuhan material dasar yang mencakup dimensi rendahnya 

tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, 

kerentanan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi dan 

ketersisihan dalam peranan sosial (Mawardi & Sumarto, 2002:1). Dengan 

demikian untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan kebijakan yang bersifat 

multidimensi dan komprehensif. Kebijakan anggaran yang memihak pada 

orang miskin (pro-poor budget )  harus dipandang sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari kebijakan lain untuk penanggulangan kemiskinan. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak dikritisi oleh 

banyak kalangan karena dua hal: Pertama proses pengesahannya oleh DPRD 

dinilai tidak transparan kedua alokasi pembelanjaannya dinilai lebih banyak 

mengutamakan kepentingan birokrat (juga DPRD) ketimbang kepentingan 

masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh BKPK dan SMERU tahun 2005, 

menunjukkan bahwa besamya belanja rutin (sebagai cerminan belanja untuk 

kepentingan birokrat) mencapai 67persen, dan alokasi untuk belanja 

pembangunan (sebagai cerminan belanja untuk kepentingan publik) hanya 

33persen. Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa dana publik yang 

seharusnya untuk kepentingan publik (rakyat) lebih banyak digunakan untuk 

birokrat dan legislatif daripada untuk kepentingan rakyat langsung.  
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Meskipun demikian secara nasional pemerintah masih mempunyai 

kebijakan yang pro kepada publik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

program pemerintah yang diluncurkan ke masyarakat dengan tujuan 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya Program 

INPRES Desa Tertinggal, P2KP, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 

dan sejenisnya. 

Sejak era otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan 

yang besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Dalam 

kewenangan tersebut melekat pula kewenangan untuk secara proaktif 

mengupayakan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tanggung jawab 

demikian merupakan konsekuensi dari salah satu tujuan otonomi daerah, yakni 

menciptakan sistem layanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien  

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian 

masyarakat. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, pokok permasalahan yang 

dianalisis dalam penelitian strategi peningkatan efektivitas program BKKP di 

Kabupaten Siak adalah:  

1. Bagaimana efektifitas Program BKKPK di Kabupaten Siak?  

2. Bagaimana strategi peningkatan efektifitas Program BKKPK di Kabupaten 

Siak? 
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Untuk pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Siak 

mengeluarkan berbagai program pembangunan kemasyarakatan, salah satunya 

adalah kebijakan program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kecamatan 

(BKKPK). Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan 

pendekatan program bertumpu kepada masyarakat yaitu Community Based 

Development (CD). Dengan program ini diharapkan segala potensi yang ada 

ditingkat komunitas baik tingkat Kelurahan maupun RW/RT dapat mengatasi 

persoalan-persoalan yang ada secara lebih cepat dan tepat. 

Sebagai bagian dari kebijakan publik, maka setiap program publik perlu 

dilakukan evaluasi terhadap implementasinya. Walaupun dalam tahap 

formulasi kebijakan telah menghasilkan kebijakan yang baik tetapi dalam 

tahap implementasi belum tentu menjadi program yang baik. Untuk 

mengetahui baik atau tidaknya implementasi program perlu dilakukan evaluasi 

partisipatif dari awal pelaksanaan sampai outcome BKKPK. 

Agar program dapat mencapai tujuannya, maka diperlukan strategi yang 

menganalisis kekuatan internal dan eksternal untuk dapat meningkatkan 

efektifitas program mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui efektifitas program Bantuan Keuangan Kepada 

Pemerintah Kecamatan (BKKPK) dan menemukan strategi dalam rangka 

meningkatkan kinerja program. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian strategi peningkatan efektivitas program BKKP di Kabupaten 

Siak bertujuan untuk: 
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1. Mendeskripsikan implementasi program BKKPK di Kabupaten Siak 

2. Menganalisis efektivitas implementasi Program BKKPK di Kabupaten 

Siak 

3. Merumuskan strategi peningkatan efektifitas pelaksanaan Program 

BKKPK di Kabupaten Siak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengembangan program pemberdayaan masyarakat khususnya Program 

BKKPK di Kabupaten Siak yang menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten 

Siak. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi 

peneliti lain yang meneliti permasalahan yang sama. 

 Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah Kabupaten Siak. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi 

penyempurnaan kebijakan program pemberdayaan masyarakat melalui 

Program BKKPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

program. 

 




