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ABSTRAK 

Oleh 

Ira Safira 

 

 Latar belakang penelitian ini adalah salah satu program penanggulangan 

kemiskinan yaitu program Indonesia pintar, dimana program ini bertujuan untuk 

memberi bantuan dana secara tunai untuk sekolah anak sehingga tidak ada anak 

terancam putus sekolah. Di kelurahan Kupang Teba merupakan salah satu Kelurahan 

yang masyarakatnya mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai penanda anak 

yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP), sejak awal tahun 2016. Mengingat 

pendataan awal yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan penerima program masih 

menggunakan pendataan pada tahun 2011, sehingga peniliti tertarik untuk 

mengetahui efektifitas dari program tersebut. 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektifitas program 

Indonesia pintar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?, dan bagaimana 

efektifitas program Indonesia pintar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dalam persepektif ekonomi islam? 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efekifitas program 

tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan dan mengetahui efektifitas program 

tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan dalam ekonomi islam. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), data primer 

diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 72 anak dari 51 keluarga. Dalam menentukan 

jumlah sampel menggunakan teori boring sampling yakni keseluruhan populasi 

dijadikan sampel karena jumlah populasi kurang dari 100. Metode analisis dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif. 

 Hasil dari penelitian  ini adalah bahwa PIP di Kelurahan Kupang Teba belum 

dapat dikatakan efektif, karena dari indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu dan 

tercapainya tujuan, hanya memenuhi ketepatan waktu. Program Indonesia pintar 

untuk saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dari 

indikator tingkat kebutuhan dasar, tingkat kehidupan dan memperluas skala 

perekonomian rakyat, semua indikator tersebut belum mampu terpenuhi. Dilihat dari 

perspektif ekonomi Islam, PIP belum dapat dikatakan efektif karena dilihat dari nilai-

nilai dasar dalam ekonomi Islam yakni keadilan, tanggung jawab dan takaful hanya 

mampu memenuhi nilai dasar takaful (jaminan sosial). PIP belum mampu 

meningkatkan kesejahteraan dikarenakan dari indikator kesejahteraan dalam ekonomi 

islam program tersebut hanya mampu memenuhi salah satu kebutuhan pokok (Ad-

dharuriyat) yakni meringankan biaya pendidikan. Namun Hal-hal tersebut menjadi 

tidak ada artinya dikarenakan secara keseluruhan penerima dana program Indonesia 

pintar sudah dikategorikan mampu. 
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MOTTO 

ََ  ٱنَِزٌهَ  ٱّلَله ٌَۡشفَعِ ..., ۡم  ْا ِمىكه ْا  ٱنَِزٌهَ َءاَمىُه تُه ت ٱۡنِعۡهمَ أَه   ...َدَسَجَٰ

(Q.S Al-Mujadilah: 11)  

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”
1
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: PT. 

Syaamil Cipta Media), h.543 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum sampai pada pokok pembahasan dari judul skripsi ini, maka perlu 

adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang 

terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan dapat 

menghindari kesalah pahaman dikalangan pembaca, disamping itu langkah ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun judul skripsi ini adalah Efektifitas Program Indonesia Pintar Terdahap 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Di Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung) 

1. Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya.
2
 

2. Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada 

seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP (Kartu Indonesia 

Pintar).3 

                                                           
2
Wahyu Ishardino Satries, “Efektifitas Program Pemberdayaan Pemuda Pada Organisasi 

Kepemudaan Al-Fatih Ibadurrohman Kota Bekasi, (Tesis Program Pacasarjana Pengkajian Ketahanan 

Nasional Univesitas Indonesia, Jakarta, 2011), h.18  
3
Pedoman Tanya Jawab Program Indonesia Pintar, (On-line), Tersedia di: 

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-

pintar-kip/(22 Oktober 2016) 

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/
http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/
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3. Kesejahteraan (falah) merupakan tujuan utama syariah, yang terletak pada 

perlindungan agama (iman), jiwa (hidup), akal, keturunan dan harta. Apa saja 

yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan 

umum yang dikehendaki.
4
 Pada salah satu publikasi PBB pada tahun 1961 

yang berjudul International Definition And Measurement Of Levels Of Living: 

An Interim Guide dikemukakan ada Sembilan komponen kesejahteraan, antara 

lain: kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, 

perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.
5
 

4. Ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-

Quran dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang 

tidak bersumber  dari ajaran Al-Quran dan Sunnah tidak dapat dipandang 

sebagai ekonomi islam.
6
 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan judul 

skripsi ini adalah penulis ingin mengetahui keefektifan Program Indonesia Pintar 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari pandangan 

ekonomi islam. 

 

 

 

                                                           
4
M. Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Terjemahan Nur Hadi Ihsan & Rifqi Amar 

(Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h.1  
5
Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h.305 

6
Pusat Pengkajian dan Pegembangan Ekonomi Islam (P33EI) Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.18 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif  

Mengingat pendidikan merupakan satu hal yang penting dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada 

pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait Program Indonesia Pintar. Berdasarkan observasi 

di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar 

Lampung, terdapat  pengembalian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari penerima 

kepada pihak kelurahan yakni berjumlah 178 kartu dari 250 kartu yang telah 

diberikan pihak kelurahan kepada masyarakat penerima Program Indonesia 

Pintar (PIP) sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Kelurahan 

tersebut. 

2. Alasan Subyektif 

Karena pokok bahasan skripsi ini relevan dengan spesialisasi keilmuan 

penulis pelajari di Jurusan Ekonomi Islam serta didukung oleh tersedianya 

literatur baik primer maupun sekunder dan data-data penelitian yang 

menunjang dalam penelitian ini, serta adanya motivasi dan tersedianya bahan-

bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini yang ada di perpustakaan, 

sehingga dengan mudah skripsi ini dapat terselesaikan. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang hampir dialami semua negara. 

Negara Indonesia khusunya, kemiskinan masih banyak dialami masyarakat, baik 

masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Secara luas miskin diartikan sebagai 

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya dimana kebutuhan 

disini diartikan secara relatif sesuai dengan persepsi dirinya. Kebutuhan yang 

tidak dapat dipenuhi tersebut mencakup berbagai aspek baik kebutuhan ekonomi, 

sosial, politik, emosional maupun spiritual.
7
 

Beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek salah satunya 

aspek ekonomi yaitu rendahnya kualitas SDM, termasuk kesehatan, pendidikan, 

dan keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan.
8
 

Menurut data BPS sampai Maret 2016 jumlah penduduk miskin  di Indonesia 

mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen dari jumlah penduduk Indonesia), 

berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 

yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen). Salah satu Provinsi di Indonesia 

yakni Provinsi Lampung, jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun 

perkotaan sampai Maret 2016 berjumlah 1,169 juta jiwa angka tersebut naik dari 

tahun 2015 yang sebelumnya hanya 1,1 juta jiwa
9
. Di kota Bandar Lampung 

sendiri yang mrupakan Ibu Kota Provinsi Lampung jumlah penduduk miskin 

                                                           
7
Yohandarwati, et al., Laporan Akhir Studi  Sistem Perlindungan Sosial  Bagi Penduduk 

Miskin, (Bappenas, 2004), h.5 
8
Lincolin Arsyad, Op.cit., h.300 

9
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2013-2016, (On-line), Tersedia di: 

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119 (22 November 2016) 

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119
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terus menurun dalam 6 tahun terakhir sampai pada tahun 2015 dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Bandar Lampung 2010-2015 

No. Tahun Jumlah (Dalam 

Ribuan) 

1. 2010 128,60 

2. 2011 121,58 

3. 2012 117,35 

4. 2013 102,75 

5. 2014 102,27 

6. 2015 100,76 

 Sumber : BPS Kota Bandar Lampung
10

 

 Dapat dilihat pada tabel di atas jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 

sebesar 100,76 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun dari tahun 

2014 yang berjumlah 102,27 ribu jiwa. Upaya pemerintah dalam penanggulangan 

kemiskinan sangat diperlukan agar kesejahteraan dan standar hidup masyarakat 

dapat meningkat yang akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin 

secara terus menerus. 

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna 

memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Lazimnya negara 

menunaikan kewajiban ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi individu 

kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Namun ketika 

                                                           
 

10
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 2005-2015, Perpustakaan 

BPS Kota Bandar Lampung. 
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seseorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi 

kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri, atau ketika ada keadaan khusus 

dimana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka 

berlakulah bentuk kedua dimana negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial 

dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai 

kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.
11

 

Dalam islam memandang standar hidup atau kesejahteraan disebut falah, yang 

merupakan tujuan utama syariah islam. Seseorang dikatakan sejahtera jika 

terpenuhinya maqashid syariah yaitu terlindunginya agama (iman), jiwa (hidup), 

akal, keturunan dan harta 

Akal potensi yang diberikan Allah SWT, yang merupakan alat untuk 

menuntut ilmu, dan ilmu merupakan alat untuk mempertahankan kesulitan 

manusia, maka islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu, bukan saja 

ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu lainnya.
12

 

Sebagai makhluk berakal, manusia mengamati sesuatu. Hasil pengamatan itu 

diolah sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu 

dirumuskannya ilmu baru yang akan digunakannya dalam usaha memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan menjangkau jauh diluar kemampuan fisiknya. Demikian 

                                                           
11

Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam,Terjemahan Yudi (Jakarta : 

Zahra, 2008), h.455  
12

Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 5   
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banyak hasil kemajuan ilmu pengetahuan yang membuat manusia dapat hidup 

menguasai alam ini.
13

 

Umat islam, untuk mempertahankan kemuliaannya, diperintahkan untuk 

menuntut ilmu dalam waktu yang tidak terbatas selama hayat dikandung badan 

dan Allah SWT meninggikan derajat orang yang berilmu, sebagaimana firman 

Allah SWT : 

إِ  ََ ۡمۖۡ  ُْا ٌَۡفَسحِ ٱّلَله نَكه هِِس فَٱۡفَسحه ُْا فًِ ٱۡنَمَجَٰ ۡم تَفََسحه ْا إَِرا قٍَِم نَكه َُٰٓ َا ٱنَِزٌَه َءاَمىه أٌٍَُّ
َٰٓ َاْ  َرا قٍِمَ ٌََٰ ٱوشهزه

َْا ٌَۡشفَع   ٱّلَله بَِما فَٱوشهزه ََ ت ٖۚ  ْا ٱۡنِعۡهَم َدَسَجَٰ تُه ٱنَِزٌَه أَه ََ ۡم  ْا ِمىكه  ٱّلَله ٱنَِزٌَه َءاَمىُه

َن َخبٍِٞش    (Q.S Al-Mujadilah: 11) ١١تَۡعَمهُه

Arinya :“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.
14

  

 

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi dan 

menjadikan manusia sebagai pemakmur atau mensejahterakan bumi melaui ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya, sebagaimana firman Allah SWT : 

َه ...  م مِّ َُ أَوَشأَكه مۡ ََ  ٱۡۡلَۡسضِ ٌه َيه فٍٍَِا فَ  ٱۡستَۡعَمَشكه ًِٖۚ إَِن َسبًِّ  ٱۡستَۡغفِشه ٍۡ ْا إِنَ َُٰٓ به  ثهَم تُه

ِجٍٞب   (Q.S Hud : 61) ١١قَِشٌٞب مُّ
Artinya :“ Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian 

bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-

Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"
15

 

                                                           
13

Ibid., h. 6  
14

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: PT. 

Syaamil Cipta Media), h.543 
15

Ibid., h.228 
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Dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa manusia diciptakan Allah SWT untuk 

memakmurkan bumi melalui bahan bumi ini, manusia yang Dia sempurnakan 

dengan mendidiknya tahap demi tahap dan menganugerahkannya fitrah berupa 

potensi yang menjadikan ia mampu mengolah bumi dengan mengalihkannya 

kesuatu kondisi di mana ia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya. 

Sehingga ia dapat terlepas dari segala macam kebutuhan dan kekurangan.
16

 

Maka sangat jelas sekali melalui firman-firman Allah SWT tersebut  

pendidikan merupakan hal yang penting bagi seseorang dalam meninggikan 

derajat dan memperbaiki kehidupannya, oleh karena itu intervensi negara dalam 

pendidikan sangat diperlukan, agar semua lapisan masyarakat khususnya lapisan 

bawah mampu memperoleh hak mendapat pendidikan. Hak memperoleh 

pendidikan bagi seluruh warga negara merupakan hak dasar (fundamental right) 

manusia hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (2) “Setiap warga negara 

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
17

 

Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 

48, serta Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi 

satuan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, pendanaan 

                                                           
16

Syafrizal Tanjung, Fiqih Tarbawi  Studi Analisis Terhadap Ayat Ayat Pendidikan Dalam 

Tafsir Al-Misbah, (Tesis Program Pasca Sarjana, UIN Sulthan Syarif Kasim, Riau 2011), h.34 
17

Kementrian Agama, Petunjuk Teknik Program Indonesia Pintar, 2016, tersedia online di: 

http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/files/download/4413-6260cc 99881a3e4b6cd22e311cab010b (22 

November 2016), h.i 
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pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
18

 

Pada pemerintahan Jokowi-JK mengupayakan percepatan penanggulangan 

kemiskinan, yang salah satunya terdapat jenis program klaster 1 yaitu program 

JKN, keluarga sejahtera, program Indonesia pintar dan raskin.Keempat program 

tersebut merupakan upaya pemerintah memperbaiki kesejahteraan masyarakat, 

khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Upaya perbaikan tersebut berupa 

pemberian: simpanan produktif, kesempatan berusaha dan bekerja,  keberlanjutan 

pendidikan anak dan jaminan kesehatan.
19

 

Dengan pemberian berbagai bantuan non tunai tersebut, pemerintah berharap 

dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu melalui kegiatan 

produktif. Biasanya penerima mendapat sejumlah kartu jaminan sosial yang 

apabila pemegang kartu tersebut dapat menerima dana yang diberikan oleh 

pemerintah. Kartu tersebut antara lain terdiri dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), 

Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejhtera (KKS) dan Kartu 

Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS). 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang 

Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementrian Agama serta Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 

menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang 

                                                           
18

Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.185  
19

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis 

Keluarga, (On-line), Tersedia di: http://www.tnp2k.go.id/id/program/klaster-i-2/ (22 Oktober 2016) 

http://www.tnp2k.go.id/id/program/klaster-i-2/
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tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar atau 

pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk memberikan bantuan 

secara tunai pada siswa miskin untuk mendanai operasional sekolah, agar siswa 

miskin tersebut dapat terbantu dalam biaya sekolahnya dan mencegah siswa 

miskin tersebut untuk putus sekolah.
20

 

Bantuan secara tunai tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendukung 

biaya pendidikan siswa yang meliputi: 

1. Pembelian buku dan alat tulis;  

2. Pembelian pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah;  

3. Pembayaran transportasi ke madrasah/ sekolah; dan  

4. Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa di madrasah/ 

sekolah.
21

 

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar ini merupakan 

kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa 

dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan siswa/ warga 

belajar di Pusat Kegiatan Belajar (PKBM)/ lembaga Kursus dan pelatihan hingga 

anak usia sekolah, anak-anak yang berada di panti asuhan dan anak-anak difabel 

                                                           
20

Kementrian Agama, Op.cit., h. i 
21

Ibid., h.5 
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dari rumah tangga/ keluarga dengan status ekonomi rendah/ miskin.
22

 Melalui 

program ini diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tidak 

bisa bersekolah dikarenakan ketidak mampuan dalam pembiayaan operasional 

sekolah. 

Tabel 1.2 

Jumlah Sasaran Dan Anggaran Dana Program Indonesia Pintar

 

    Sumber : Pedoman Tanya Jawab Program Indonesia Pintar
23

 

 Dari tabel tersebut terlihat jumlah sasaran baik dibawah naungan Kementrian 

Pendidikan maupun Kementrian Agama, jumlah sasaran program Indonesia 

                                                           
22

Budi Widodo, Evaluasi Pemanfaatan  Program Indonesia Pintar Di SMK Cokroaminoto 

Pandak ( Skripsi Program Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 

2016), h.2 
23

Pedoman Tanya Jawab Program Indonesia Pintar, (on-line), tersedia di: 

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-

pintar-kip/ (22 Oktober 2016) 

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/
http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/
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pintar diseluruh Indonesia pada tahun 2016 berjumlah lebih dari 19,5 juta peserta 

didik dari berbagai jenjang pendidikan. Dana yang dianggarkan pada tahun 2016 

pun berjumlah lebih dari 11,5 triliyun rupiah. 

Tabel 1.3 

Rincian Jumlah Bantuan Dana Program Indonesia Pintar 

 

Jenjang Pendidikan Jumlah Bantuan per 

semester/6 bulan 

SD/MI/Sederajat 

Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 7-12 thn) 

Kejar Paket A 

Rp. 225.000,- 

SMP/MTS/Sederajat 

Pondok Pesantren (Santri hanya mengaji usia 13-15 thn) 

Kejar Paket B 

Rp.375.000,- 

SMA/SMK/MA/Sederajat 

Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 16-18 thn) 

Kejar Paket C /Lembaga pelatihan/kursus 

Rp. 500.000,- 

SumberData :Pedoman Tanya Jawab Program Indonesia Pintar
24

 

Kelurahan Kupang Teba merupakan salah satu kelurahan yang berada di 

Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Kelurahan tersebut 

merupakan salah satu dari kelurahan lainnya yang masyarakatnya terdapat 

penerima dana bantuan program Indonesia pintar tersebut.  

                                                           
24

Pedoman Tanya Jawab Program Indonesia Pintar, (on-line), tersedia di: 

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-

pintar-kip/, (22 Oktober 2016) 

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/
http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/
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Berdasarkan wawancara pra survey yang dilakukan oleh penulis, dengan 

Bapak Edi Purwady selaku anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) menyampaikan bahwa: 

“Kelurahan Kupang Teba merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan 

Teluk Betung Utara yang paling banyak jumlah penerima dana bantuan program  

tersebut. Penentuan jumlah penerima manfaat berdasarkan pendataan yang 

dilakukan oleh mitra BPS pada tahun 2011. Jumlah penerima dana Program 

Indonesia Pintar tersebut adalah sebesar 1094 orang dari 701 keluarga yang 

tergolong miskin serta dari berbagai jenjang pendidikan. Sedangkan yang baru 

menerima kartu Indonesia pintar pada tahun 2016  hanya 250, selanjutnya kartu 

tersebut ada yang dikembalikan sebesar 178 kartu, dikarenakan sudah tidak 

memenuhi kriteria dalam mendapatkan kartu Indonesia pintar tersebut yakni 

antara lain sudah lulus SMA sederajat dan menikah, jadi jumlah penerima hanya 

sebesar 72 orang”.
25

 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis diatas, terlihat data 

penentuan sasaran program yang digunakan adalah data tahun 2011, hal ini  

menimbulkan pertanyaan masih relevankah data tersebut. Maka berdasarkan 

permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan mengangkat judul “Efektifitas Program Indonesia Pintar Terhadap Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Masyrakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana efektifitas program Indonesia pintar terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kupang Teba ? 

                                                           
25

Wawancara penulis dengan Edy Purwadi, Anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK), Kelurahan Kupang Teba, Bandar Lampung, Tanggal 22 November 2016.  
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2. Bagaimana efektifitas program Indonesia pintar terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kupang Teba dalam perspektif 

ekonomi islam ? 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui efektifitas program Indonesia pintar terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kupang Teba. 

b. Untuk mengetahui efektifitas program Indonesia pintar  terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Kupang Teba dalam 

perspektif ekonomi islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti dan pembaca, untuk menambah pengetahuan mengenai 

efektifitas program Indonesia pintar dalam perspektif ekonomi islam. 

b. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang telah ada. 

c. Bagi pihak pelaksana program, agar lebih bertanggung jawab terhadap 

tugas yang telah diberikan. 

d. Bagi penerima program Indonesia pintar, agar lebih mengetahui 

pemanfaatan program tersebut dengan baik. 
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F. Metode Penelitian 

Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan 

metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan 

permasalahan. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
26

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research). Field research digunakan dengan cara menggali data yang 

bersumber dari lokasi atau penelitian lapangan. 

Penelitian ini menggunkan metode kualitatif, metode kualitatif adalah 

penelitian yang berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.
27

 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat 

upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis, 

                                                           
26

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV.Alpabeta, 2012), h.2 
27

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: CV.Alpabeta, 

2011), h.9  
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menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.
28

 

Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak 

melakukan pengujian hipotesa.
29

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pegisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.
30

 Data primer 

dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan, yaitu dari pihak penerima dana bantuan program Indonesia 

pintar. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya 

dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram.
31

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
32

 Dalam 

penelitian ini populasi yang dimaksud adalah keseluruhan penerima kartu 

Indonesia pintar tahun 2016 yaitu berjumlah 72 peserta didik yang berasal 

dari 51 keluarga di Kelurahan Kupang Teba. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut.
33

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

boring sampling atau juga yang biasa disebut total sampling, yatu sampel 

yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi 

dainggap kecil atau kurang dari 100.
34

 Dalam penelitian terkait Program 

Indonesia Pintar ini sampel yang diambil berjumlah 72 peserta didik yang 

berasal dari 51 keluarga, yakni penerima Kartu Indonesia Pintar tahun 

2016 di Kelurahan Kupang Teba.   

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
35
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Dalam hal ini jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis 

observasi dengan non partisipan. Dimana peneliti tidak terlibat langsung 

sebagai peserta dan bukan bagian dari kelompok yang ditelitinya. 

Tujuannya untuk mengamati lokasi penelitian secara langsung terkait 

Program Indonesia Pintar di Kelurahan Kupang Teba. 

b. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal.Jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
36

 

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan Tanya 

jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, 

tujuan, dan hipotesis penelitian.
37

 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari 

buku-buku, catatan-catatan, transkip, legger, agenda dan lain 

sebagainya.
38

 

Jadi, metode dokumentasi ini merupakan suatu cara untuk memperoleh 

data-data yang diperlukan. Sumber yang akan dijadikan alasan metode ini 

adalah catatan atau transkip dokumen terkait program Indonesia pintar. 
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Jadi dengan demikian penulis hanya mengadakan penelitian dengan 

mengamati dan mencatat hal-hal yang diperlukan. 

5. Analisis Data 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan  secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data 

yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/ verification.
39

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. 

c. Conclusion Drawing/ Verification 

Conclusion drawing/ verification adalah penarikan kesimpulan dan 

memverifikasi hasil temuan yang akan menjawab rumusan masalah 

penelitian yang dirumuskan sejak awal. 

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari 

lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai degan sasaran 

permasalahan yang ada dan menganalisisnya. Penulis akan menganalisis 
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secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-

orang yang berprilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini 

dipergunakan dengan menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada 

dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Deduktif adalah 

pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum agar dapat 

ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Ekonomi islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya islam di muka 

bumi, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif islam menjadi bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari ajaran dan pedoman islam sendiri.
40

 

Ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk 

memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Cara-cara yang islami tersebut 

dimaksudkan adalah cara yang didasarkan atas ajaran islam, yaitu Al-Quran dan 

As-Sunnah Nabi.
41

 Ekonomi islam adalah suatu usaha sistematis untuk 

memahami masalah ekonomi dan prilaku manusia dalam hubungannya kepada 

persoalan tersebut menurut perspektif ekonomi islam.
42

 Dapat disimpulkan 

bahwa ekonomi islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan 

perwujudan prilaku ekonomi yang didasari pada ajaran islam. 

Nilai-nilai yang menjadi dasar dalam ekonomi islam bersumber dari Al-Quran 

dan As-Sunah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam, selalu dipegang 

dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua 
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permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada 

prinsip syariat. 

Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam 

berekonomi dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yakni: 

a. Keadilan 

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran islam. Menegakkan 

keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah Rasul-

Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan 

ketakwaan.
43

 Keadilan juga berarti menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

kejujuran, keberanian, dan konsisten pada kebenaran.
44

 

b. Pertanggung Jawaban 

Untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seseorang 

khalifah.Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berprilaku 

ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga 

memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
45
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c. Takaful 

Takaful adalah jaminan sosial yang merupakan bantuan yang diberikan 

masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat 

yang tidak mampu. Adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorog 

terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena 

islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal tetapi juga 

menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.
46

 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk 

mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, 

oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu 

kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala 

aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh 

kesejahteraan materi dan spiritual.
47

 

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, 

tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. 

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk 

mencapai kebahagiaan/ kesejahteraan dunia dan akhirat (falah), serta 
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kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan 

definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam.
48

 

Pendefinisian islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang 

komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut ajaran islam 

adalah sebagai berikut: 

a. Kesejahteraan Holistik dan Seimbang 

Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan 

spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas 

unsur fisik dan jiwa. Karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan 

seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi 

individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat 

keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya. 

b. Kesejahteraan di Dunia dan di Akhirat 

Manusia tidak hanya hidup didalam dunia saja, tetapi juga di alam 

setelah kematian/ kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi 

didunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di 

akhirat.
49

 

Menurut falsafah Al-Quran, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan falah, yaitu istilah yang 

dimaksud untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Jika falah ini 
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dapat tercapai, manusia akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, suatu 

keadaan dimana kedua aspek tersebut tidak menimbulkan konflik 

kepentingan.
50

 

Menurut Al-Ghazali, Kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat 

tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yang terdiri 

dari 5 hal, yakni agama (dien), jiwa (nafs), akal (aql), keluarga dan keturunan 

(nasl), dan material (maal). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar 

manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat 

hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan dasar 

tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan 

sempurna.
51

 

Dalam hidup manusia harus membutuhkan suatu pedoman tentang 

kebenaran maka dari itu manusia membutuhkan agama (dien). Keimanan, 

terletak pada urutan pertama tak lain karena keimanan akan memberikan cara 

pandang terhadap dunia yang dapat memengaruhi kepribadian, sikap dan 

mental. Seperti misalnya perilaku, gaya hidup, selera, sikap manusia, dan 

lingkungan sekitar.
52
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Jiwa (nafs), akal (aql) dan keturunan (nasl), ditempatkan pada urutan 

selanjutnya karena ia berhubungan dengan manusia itu sendiri, yang 

mencakup kebutuhan fisik, moral dan psikologi (mental).
53

 

Harta material (maal) dibutuhkan baik untuk kehidupan  duniawi 

maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan 

makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Selain itu 

hampir semua ibadah membutuhkan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, 

haji, menuntuk ilmu, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan 

akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.
54

 

Dalam islam kesejahteraan tidak hanya dinilai dari aspek material saja 

melainkan dari ukuran non material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, 

terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial.
55

 

2. Dasar Hukum Kesejahteraan 

Kesejahteraan dapat dicapai bila manusia yang telah Allah SWT 

jadikan khalifah di bumi ini berusaha dengan maksimal seperti dengan 

bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman 

Allah SWT : 

َه ...  م مِّ َُ أَوَشأَكه مۡ ََ  ٱۡۡلَۡسضِ ٌه َيه فٍٍَِا فَ  ٱۡستَۡعَمَشكه ًِٖۚ إَِن َسبًِّ  ٱۡستَۡغفِشه ٍۡ ْا إِنَ َُٰٓ به  ثهَم تُه

ِجٍٞب     (Q.S Hud : 61)  ١١قَِشٌٞب مُّ
Artinya :“ Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 
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kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat 

dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"
56

 

 

Manusia diberi segala kemampuan oleh Allah SWT tidak lain 

diperuntukkan untuk mensejahterahkan kehidupan di bumi yang akan 

berdampak pada kehidupan di akhiratnya. Untuk mencapai falah yakni 

kesejahteraan di dunia dan di akhirat, maka kekayaan materi merupakan 

bagian dari falah. Bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup 

dan faktor-faktor lain yang mengganggu pikiran dan tubuh tentu tidak akan 

memungkinkan suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup 

di dunia. Islam tidak mencela kebutuhan akan materi dalam aktivitas 

kehidupan manusia.
57

  

Harta yang telah Allah SWT berikan kepada manusia bukan saja untuk 

digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-

hari, melainkan didalam harta tersebut terdapat bagian untuk orang-orang 

yang membutuhkan seperti anak yatim, fakir miskin dan lain-lain. Oleh 

karenanya islam sangat mengatur bagaimana mengatur keuangan dan 

penggunaan harta tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT : 

َمه َكاَن فَقٍِشّٗ ... ََ  
ا فَۡهٍَۡستَۡعفِۡفۖۡ َمه َكاَن َغىٍِ ّٗ ۡم بِ  اََ َِفٖۚ فَۡهٍَۡأكه   (Q.S An-Nisa : 6) ٱۡنَمۡعشه

Artinya : “Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah 

ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan 
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barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu 

menurut yang patut.”
58

 

 
Dalam ayat tersebut diatas Allah SWT mewajibkan kepada para 

pengasuh anak-anak yatim maupun orang-orang yang mampu,  mereka harus 

berhati-hati dengan harta anak-anak yatim dan jangan bersikap boros dalam 

menggunakan harta. Apabila pengasuh memiliki harta dan modal, maka ia 

tidak memiliki hak untuk mengambil harta anak yatim. Dan apabila ia 

seorang fakir maka ia dapat mengambil upah sekadarnya dan untuk 

memenuhi kebutuhan primer hidupnya. Ayat tersebut menjelaskan untuk 

tidak berprilaku boros dalam menggunakan harta, maupun menggunakan 

harta anak-anak yatim yang diasuhnya. 

Memiliki harta atau materi untuk memenuhi kebutuhan hiduppun 

tidaklah cukup untuk mengukur kesejahteraan seseorang, keturunan atau 

anak merupakan bagian dalam mencapai falah, dan anak merupakan 

tanggung jawab orang tua. Sebagaimana firman Allah SWT yakni: 

ۡنٍَۡخشَ  ْا  ٱنَِزٌهَ  ََ ٍِۡم فَۡهٍَتَقُه ٍۡ ْا َعهَ فًا َخافُه ٌَةّٗ ِضَعَٰ ٍِۡم رهسِّ ُْا ِمۡه َخۡهفِ ُۡ تََشكه ٗلّٗ  ٱّلَلَ نَ ُۡ ْا قَ نُه ۡنٍَقُه ََ
 (Q.S An-Nisa: 9) ٩َسِذًٌذا 

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar”
59

 

Ayat tersebut menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang 

stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak, akibat 
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kekurangan makanan yang bergizi, merupakan tanggung jawab kedua orang 

tuanya. Hendaklah orang tua takut apabila meninggalkan keturunan yang 

lemah dan tidak memiliki apa-apa, sehingga mereka tidak bisa memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri. Maka orang tua hendaknya perlu mempersiapkan 

segala kebutuhan yang akan datang. Ayat ini juga menjelaskan harta waris, 

sebagai peringatan kepada orang-orang yang berkenaan dengan pembagian 

harta waris, agar jangan menelantarkan anak-anak yatim yang dapat 

berakibat pada kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ayat tersebut memberi 

pesan kepada orang yang memelihara anak yatim orang lain agar memiliki 

kekhawatiran dikemudian hari mereka terlantar dan tak berdaya 

sebagaimana ia khawatir kalau hal itu terjadi pada anak-anak kandungnya 

sendiri.
60

 

Maka jelas dalam islam manusia sebagai makhluk sosial harus saling 

membantu dengan cara distribusi kekayaan dan pembagian hasil kekayaan  

agar sirkulasi kekayaan dapat merata di masyarakat sebagai prinsip utama. 

Di samping itu islam memperkenalkan waris sebagai batasan bagi pemilik 

harta dan kewajiban zakat serta infak sebagai langkah-langkah yang dapat 

diambil agar mencegah pemusatan kekayaan pada golongan tertentu. 
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Manusia berkewajiban untuk saling membantu agar terciptanya 

kesejahteraan yang menyeluruh.
61

   

3. Cara Mencapai Kesejahteraan  

Sistem kesejahteraan masyarakat dalam Islam bukan sekedar bantuan 

keuangan atau apapun bentuknya. Bantuan keuangan hanya merupakan satu 

dari sekian bentuk bantuan-bantuan yang dianjurkan islam. Kunci dari untuk 

mencapai kehidupan yang sejahtera dan ideal itu harus melalui proses yang 

panjang, yaitu: 

a. Perjuangan mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah 

dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan lahir 

masyarakat yang seimbang. 

b. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan Islam yaitu penyerahan diri 

sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Tidak mungkin jika akan 

merasakan ketenangan apabila kepribadian terpecah. 

c. Kesadaran bahwa pilihan Allah apapun bentuknya, setelah usaha 

maksimal adalah pilihan terbaik dan selalu mengandung hikmah, karena 

itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk berusaha dengan 

semaksimal mungkin, kemudian berserah diri kepada-Nya. 

d. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa dan hartanya, 

kemudian keluarganya, dengan memberikan perhatian secukupnya 

terhadap pendidikan anak-anak dan istri baik dari segi jasmani maupun 
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rohani. Tentunya tanggung jawab ini mengandung konsekuensi 

keuangan pendidikan. 

e. Menyisihkan sebagian hasil usaha untuk menghadapi masa depan. 

Sebagian lain (yang mereka tidak nafkahkan itu) mereka tabung guna 

menciptakan rasa aman menghadapi masa depan, diri, dan keluarga. 

f. Kewajiban timbal balik antara pribadi dan masyarakat, serta masyarakat 

terhadap pribadi. Kewajiban tersebut sebagaimana halnya setiap 

kewajiban melahirkan hak-hak tertentu yang sifatnya adalah keserasian 

dan keseimbangan antara keduanya, sekali lagi kewajiban dan hak  

tersebut tidak terbatas pada bentuk penerimaan maupun penyerahan 

harta benda, tetapi mencakup aspek kehidupan. 

g. Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang berkemampuan harus 

membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk setiap anggotanya 

yang beroperasi. Karena itulah monopoli dilarang oleh Allah SWT. 

h. Setiap insan harus memperoleh perlindungan jiwa, harta, dan 

kehormatannya, jangankan membunuh atau mengejek dengan sindiran 

halus, atau menggelari dengan sebutan yang tidak senonoh, 

berperasangka buruk tanpa dasar, mencari-cari kesalahan dan 

sebagainya. Kesemua ini dilarang dengan tegas, karena semua itu dapat 

menimbulakn tidak aman, rasa takut, maupun kecemasan yang 
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mengantar kepada tidak tercapainya kesejahteraan lahir batin yang 

didambakan.
62

 

4. Indikator Kesejahteraan 

Imam Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum 

berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa akal, 

keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari 

kelima tujuan dasar tersebut  meliputi: kebutuhan pokok (dharuriyat), 

kesenangan atau kenyamanan (hajiyat), dan kemewahan (tahsiniyat).
63

 

a. Prioritas Utama 

Ad-Dharuriyat ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, 

sandang, perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak 

dapat dinilai dari kehidupan minimum. Dharuriyat merupakan tujuan 

yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia 

dan di akhirat, yakni mencakup terpeliharanya lima elemen dasar 

kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, 

keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan dharuriyat  

diabaikan, maka tidak ada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan 

(fasad) di dunia dan kerugian nyata di akhirat. 

 

b. Prioritas Kedua 
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Al-Hajiyat  ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan 

penerangan dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder yakni kebutuhan 

manusia untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan. 

Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer 

terpenuhi. Kebutuhan ini pun masih berkaitan dengan lima tujuan 

syariah. Syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan 

kesempitan. Hukum syara’ dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk 

memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan 

dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut. 

c. Prioritas Ketiga 

Tahsiniyat atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih 

berfungsi sebagai kesenangan hidup. Kebutuhan pelengkap, yaitu 

kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam 

kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder serta 

berkaitan dengan lima tujuan syariat. Syariat menghendaki kehidupan 

yang indah dan nyaman didalamnya. 

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada 

penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian 

dan perumahan.Namun demikian, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-

kebutuhan dasar demikkan cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat 

seta dapat mencakup bahkan kebutuhan sosio psikologis. Kelompok 

kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi 
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lima pondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan 

kesukaran dalam hidup. Kelompok kebutuhan ketiga mencakup kegiatan-

kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, meliputi 

hal-hal yang melengkapi atau menghiasi hidup.
64

 

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan 

dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/ primer, sekunder, 

maupun tersier dan pelengkap. Disebabkan oleh itu pemerintah dilarang 

untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer 

masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi keseluruhan 

kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah 

sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.
65

 

5. Dampak Positif dari Kesejahteraan 

Imam Al-Ghazali meletakkan harta benda dalam urutan terakhir 

karena harta bukanlah tujuan utama. Ia hanya suatu perantara (alat) meskipun 

sangat penting untuk merealisasikan kebahagiaan manusia. Harta benda tidak 

dapat mengantarkan tujuan ini, kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan 

secara merata. Hal ini menuntut kriteria moral tertentu dalam menikmati harta 

benda. Apabila harta benda menjadi tujuan itu sendiri, akan mengakibatkan 

ketidakmerataan, ketidak seimbangan dan perusakan lingkungan yang pada 
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akhirnya akan mengurangi kebahagiaan anggota masyarakat dimasa sekarang 

maupun generasi yang akan datang.
66

 

Tiga tujuan yang berada di tengah (kehidupan, akal, dan keturunan) 

berhubungan dengan manusia itu sendiri, kebahagiaannya menjadi tujuan 

utama syariat. Kehidupan, akal dan keturunan umat manusia seluruhnya itu 

yang harus dilindungi dan diperkaya, bukan hanya mereka yang sudah kaya 

dan kelas tinggi saja. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkaya tiga 

tujuan ini bagi umat manusia harus dianggap sebagai kebutuhan. Begitu juga 

semua hal yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya seperti 

mnakanan yang cukup, sandang, papan, pendidikan spiritual dan intelektual, 

lingkungan yang secara spritual dan fisik sehat (dengan ketegangan, kejahatan 

dan polusi yang minim), fasilitas kesehatan, transportasi yang nyaman, 

istirahat yang cukup untuk bersilahturahmi dengan keluarga dan tugas-tugas 

sosial dan kesempatan untuk hidup yang bermartabat.
67

 

Semua pemenuhan kebutuhan dalam konsep tercapainya kemaslahatan 

atau kesejahteraan akan menjamin generasi sekarang dan yang akan datang. 

Kedamaian, kenyamanan, sehat, dan efisien serta mampu memberikan 

kontribusi secara baik bagi realisasi dan kelanggengan falah dan hayatan 

thayyibah, maka dapat dipaparkan sebagai berikut : 
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a. Kesadaran untuk syukur nikmat, lebh dekat kepada Allah SWT dengan 

peningkatan kualitas ibadah 

b. Tercukupinya semua kebutuhan hidup 

c. Menimbulkan kesadaran untuk berbagi sebagian rizki dari Allah SWT 

dalam bentuk zakat, infaq dan sodaqoh, wakaf dan lain-lain 

d. Terwujudnya ketenangan jiwa 

e. Mampu mencapai kesehatan lahir dan batin. 

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Konvensional 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Pengertian kesejahteraan mengandung arti yang luas dan mencakup 

berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu. Adapun sejahtera 

adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari gangguan 

kesukaran dan sebagainya). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1992, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan 

spritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki 

hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar 

keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Taraf kesejahteraan tidak 

hanya berupa ukuran yang terlihat (fisik dan kesehatan) tapi juga yang tidak 

dapat dilihat (spiritual).
68
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Menurut Walter A.Friendlander Kesejahteraan sosial adalah suatu 

sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-

lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-

kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang 

memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang 

memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan 

meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan 

keluarga maupun masyarakat.
69

 

Sedangkan menurut Todaro dan Stephen C. Smith Kesejahteraan 

masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam 

mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi; 

a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar 

seperti makanan, perumahan, pakaian, dan kesehatan. 

b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan lebih 

baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai 

kemanusiaan. 

c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu 

dan bangsa, yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
70
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Maka dapat disimpulkan dari beberapa pemaparan pengertian 

kesejahteraan masyarakat diatas, bahwa kesejahteraan adalah keadaan 

masyarakat yang aman, damai, sentosa dan makmur serta terpenuhinya 

kebutuhan baik sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain-lain serta 

memperoleh kesempatan seluas-luasnya agar mencapai kehidupan yang 

lebih baik. 

2. Dasar Hukum Kesejahteraan 

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dilaksanakan berbagai upaya, 

program dan kegiatan yang disebut “Usaha Kesejahteraan Sosial” baik yang 

dilaksanakn pemerintah maupun masyarakat. UU No.11 Tahun 2009 Bagian 

II Pasal 25 juga menjelaskan secara tegas tugas serta tanggung jawab 

pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: 

a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

c. Melaksanakan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 

perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  

d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulant kepada masyarakat yang 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial 

e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya 

f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang 

kesejahteraan sosial 
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g. Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi 

pelayanann kesejahteraan sosial 

h. Melaksanakan analis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan 

aktifitas pembangunan. 

i. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial 

j. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi 

terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
71

 

3. Cara Mencapai Kesejahteraan 

Usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam strategi pemenuhannya perlu 

tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Uang atau Barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali 

hasil pendapatan dan bahan material lainnyauntuk keperluan bantuan.  

b. Jasa Pelayanan (Service), berupa bimbingan dan penyuluhan  

c. Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan 

dan semacamnya.
72

 

Jadi yang dimaksud peningkatan kesejahteraan adalah suatu perubahan 

jenjang atau kondisi dari perekonomian yang lebih baik atau mengalami 

kemajuan dari sebelumnya.
73
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Selain itu Upaya-upaya pemecahan masalah kemiskinan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Latihan Pendidikan Keterampilan  

Dengan adanya latihan keterampilan ini diharapkan seseorang anggota 

masyarakat mempunyai bekal kemampuan untuk terjun dalam dunia 

kerja. Upaya peningkatan keterampilan ini telah dilaksanakan oleh 

pemerintahan yaitu  dengan dibentuknya balai latihan keterampilan yang 

ada diberbagai kota. 

b. Berwiraswasta  

Modal kemampuan yang berupaketerampilan akan menunjang atau 

memberi bekal bagi seseorang untuk memperoleh pendapatan yang dapat 

diterapkan melalui dunia wiraswasta. Karena bagaimanapun juga tidak 

semua orang menjadi pegawai negeri, meskipun telah menyelesaikan 

studinya di suatu pendidikan formal. Jiwa wiraswasta perlu ditanamkan 

sejak anak-anak, sehingga kemampuan berusaha ada pada setiap anak 

atau orang dewasa. 

c. Pemasyarakatan Progam Keluarga Berencana 

Pemasyarakatan progam Keluarga Berencana ini sangat diperlukan 

terutama dalam kaitannya dengan pengendalian jumlah penduduk yang 
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terlampau cepat. Pertumbuhan di bidang ekonomi dapat mempunyai arti 

jika dibarengi dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.
74

 

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, 

indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat 

dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. 

Adapun indikator menurut instansi pemerintah yang menangani 

kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut: 

a. BAPPENAS 

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran 

rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila 

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah 

dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya 

rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih 

besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, 

dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan 

yang masih rendah.
75
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b. BKKBN  

Menurut BKKBN ada beberapa indikator untuk mengukur keberadaan 

keluarga menurut tingkat kesejahteraannya yang menggambarkan tingkat 

pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, kebutuhan sosial-psikologis dan 

kebutuhan pengembangan. Tahap Keluarga menurut tingkat 

kesejahteraannya adalah sebagai berikut: 

1) Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya (basic-needs) secara minimal, 

seperti kebutuhan spiritual, pangan, dan kesehatan. 

2) Keluarga Sejahtera 1, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat 

memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti kebutuhan akan 

pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan 

lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. 

3) Keluarga Sejahtera 2, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah 

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi 

kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi 

kebutuhan pengembanganya, seperti kebutuhan untuk menabung 

dan memperoleh informasi. 

4) Keluarga Sejahtera 3, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial-psikologis, dan 
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pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberi 

sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan 

materi, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. 

5) Keluarga Sejahtera 3 Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan 

pengembanganya serta telah dapat memberikan sumbangan yang 

teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
76

  

c. BPS 

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), ada 14 kriteria untuk 

menentukan penggolongan rumah tangga miskin atau sejahtera melalui 

sebagai berikut: 

1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang 

2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan 

3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester. 

4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 

5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ 

sungai/ air hujan. 
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7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ 

minyak tanah 

8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam/ telur/ikan dalam satu kali 

seminggu. 

9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 

10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari 

11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik 

12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas 

lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan 

dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- 

per bulan 

13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat 

SD/ tamat SD. 

14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal 

Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, 

kapal motor, atau barang modal lainnya. 

Dari indikator yang telah disebutkan di atas masyarakat yang 

tergolong miskin jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah 

tangga tersebut tergolong rumah tangga miskin
77
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5. Dampak Positif dari Kesejahteraan 

Kesejahteraan sosial diartikan sebagai jumlah kemakmuran semua 

anggorta dari masyarakat tertentu. Menggunakan penilaian atas nilai dalam 

pengertian bahwa individu menilai kemakmuran mereka sendiri untuk 

diperhitungkan dalam formulasi suatu ukuran kesejahteraan sosial, dengan 

demikian kesejahteraan sosial meningkat apabila setidaknya ada individu 

yang meningkatkan kesejahteraannya, dan tidak ada individu yang mengalami 

penurunan kesejahteraannya. Kesejahteraan sosial dapat terjadi jika individu 

mengkompensasikan sebagian keuntungan atau harta yang dimiliki untuk 

individu lain yang memerlukan.
78

 

Meskipun kebahagiaan hidup pada sebuah rumah tangga tidak semata-

mata tergantung dari barang materiil, namun perkara uang atau ekonomi 

rumah tangga merupakan hal yang penting sekali. Untuk kebanyakan orang 

dalam masyarakat bahkan merupakaan masalah pokok, bagaimana 

menyambung hidup dan mencari sesuap nasi untuk anak dan istri dengan 

penghasilan yang terbatas.
79

 

Pada dasarnya masyarakat yang adil dan makmur dimulai dari dalam 

keluarga yang makmur, sejahtera dan bahagia. Jadi tercapainya kesejahteraan 

individu maupun rumah tangga akan berdampak pada masyarakat yang 
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makmur, adil dan sejahtera dan pada akhirnya memberi dampak kesejahteraan 

sebuah negara.
80

 

C. Konsep Efektifitas Program Indonesia Pintar 

Efektifitas didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat 

yang ditimbulkan, dalam hal ini efektifitas dapat dilihat dari tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan.
81

 

Berikut merupakan pendapat lain mengenai pengertian efektifitas: 

a. Efektifitas adalah pengukuran melalui tingkat ketercapaian tujuan dan 

kemampuan dalam sebuah organisasi.82 

b. Efektifitas berkenaan dengan tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.83 

c. Efektifitas dapat ditentukan antar output yang dihasilkan oleh pusat 

pertanggung jawaban dengan tujuan yang ditetapkan, semakin besar output 

dengan tujuan ynag telah ditetapkan maka makin efektif hal tersebut.84 

Jadi efektifitas adalah sebuah pengukuran yang dilihat dari kesesuaian hasil 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengukur efektifitas suatu 

program dalam hal ini yakni Program Indonesia Pintar dapat dilakukan dengan 
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cara monitoring program yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program 

sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yakni sebagai berikut: 

a. Sasaran Program 

Yakni mengukur sejauh mana program tersebut sudah tepat sasaran. 

b. Ketepatan Waktu 

Yakni melihat ketepatan waktu penerimaan dana program sampai kepada 

masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

c. Pemanfaatan 

Yakni melihat sejauh mana pemanfaatan dana yang diterima penerima 

program Indonesia pintar sudah dimanfaatkan dengan baik atau tidak. 

 Hasil dari monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan 

program sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program tahun berikutnya.
85

 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Program Indonesia Pintar 

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program 

pemerintahan Jokowi-JK yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan 

kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 

2014 yang diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar 

(PIP) kepada Kementrian Agama serta Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 

menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang 
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tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar 

atau pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk memberikan 

bantuan secara tunai pada siswa miskin untuk mendanai operasional sekolah, 

agar siswa miskin tersebut dapat terbantu dalam biaya sekolahnya dan 

mencegah siswa miskin tersebut untuk putus sekolah.
86

 

2. Tujuan Program Indonesia Pintar 

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program perlindungan 

sosial nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan 

untuk:
87

 

a. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.  

b. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan 

menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.  

c. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok 

masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, 

antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah 

perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.  

d. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk  memasuki 

pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.  

3. Sasaran Dan Kriteria Penerima Program Indonesia Pintar 

a. Sasaran Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar : 
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1) Peserta didik/siswa pada Madrasah Ibtidaiyah/ SD sederajat 

2) Peserta didik/siswa pada Madrasah Tsanawiyah/ SMP sederajat, 

dan  

3) Peserta didik/siswa pada Madrasah Aliyah/ SMA sederajat.
88

 

b. Kriteria : 

1) Siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan atau siswa 

yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga 

Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS) dan 

atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 

2) Selain kriteria diatas, apabila kuota masih tersedia, Kepala 

Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan 

siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan manfaat 

Program Indonesia Pintar melalui Format Usulan Madrasah 

(FUM) dengan memenuhi salah satu kriteria berikut:  

a) Siswa dari keluarga kurang mampu dan atau telah ditetapkan 

sebagai penerima manfaat BSM/PIP tahun 2015 yang 

memiliki Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 

atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat 

Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dari Kelurahan/Desa;  
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b) Siswa yang berasal dari Panti Sosial/Panti Asuhan/ yang 

dikelola oleh Kementerian Sosial dibuktikan dengan Surat 

Keterangan dari Panti Sosial/Asuhan;  

c) Siswa yang menjadi korban musibah bencana alam dibuktikan 

dengan Surat Keterangan Terkena Musibah dari 

kelurahan/desa/madrasah;  

d) Pertimbangan lain: siswa aktif berasal dari keluarga tidak 

mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari 

kelurahan/desa/madrasah/sekolah/pimpinan pondok pesantren 

dengan kriteria;  

(1) Berada di ma’had/pesantren/asrama,  

(2) Mengalami kelainan fisik,  

(3) Yatim dan atau piatu,  

3) Siswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari provinsi Papua 

dan Papua Barat dapat diprioritaskan menerima manfaat PIP tanpa 

memiliki KIP/KKS/KPS atau peserta program PKH dibuktikan 

dengan SKRTM/SKTM/SKMM dari Kelurahan/desa/madrasah.  

4) Berada pada usia sekolah yakni 6 – 21 tahun  

Bagi anak usia sekolah (6-21 tahun) penerima KIP yang tidak 

terdaftar di madrasah (putus sekolah) untuk mendapatkan manfaat 
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Program Indonesia Pintar harus mendaftarkan diri kembali ke 

madrasah sebelum menerima manfaat.
89

 

4. Besaran Manfaat Dan Penggunaan Manfaat Program Indonesia 

Pintar 

d. Besaran Dana Manfaat Program Indonesia Pintar 

Siswa madrasah yang menjadi sasaran Program Indonesia Pintar dan 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan diberikan danabantuan 

pendidkan dengan rincian sebagai berikut: 

1) SD/ MI/ sederajat  :Rp. 225.000,-/semester 

2) SMP/ MTS/ sederajat :Rp. 375.000,-/semester 

3) SMA/ MA/ sederajat :Rp. 500.000,-/semester
90

 

e. Manfaat Bantuan Program Indonesia Pintar 

Pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar harus digunakan 

untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa yang meliputi: 

1)  Pembelian buku dan alat tulis;  

2) Pembelian pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah;  

3) Pembayaran transportasi ke madrasah; dan  

4)  Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa di 

madrasah.  
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Pihak madrasah atau sekolah ikut mengawasi penggunaan 

manfaat Program Indonesia Pintar sesuai peruntukannya. 91 

5. Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 

Berikut merupakan mekanisme terkait Program Indonesia Pintar 

a. Mekanisme Pengusulan  

Pengusulan calon penerima PIP menurut Petunjuk Teknis 

Kemendikbud, yaitu siswa dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP 

untuk sekolah formal mengentri (updating) data siswa calon 

penerima PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. 

Data berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima dari sekolah 

ke dinas pendidikan kabupaten/ kota dan direktorat teknis. Dinas 

pendidikan kabupaten/kota meneruskan usulan calon penerima dari 

sekolah yang disetujui sebagai usulan ke direktorat teknis.
92

 

Bagi siswa yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP dari keluarga 

miskin dapat diusulkan oleh sekolah setelah seluruh siswa/anak dari 

keluarga pemilik KPS/KKS/KIP ditetapkan sebagai penerima PIP. 

Sekolah menyeleksi dan menyusun daftar siswa yang tidak memiliki 

KPS/KKS/KIP sebagai calon penerima dana PIP dengan prioritas 

sebagai berikut: 
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1) Siswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) 

2) Siswa dengan status yatim piatu/yatim/piatu dari Panti 

Sosial/Panti Asuhan; 

3) Siswa yang terkena dampak bencana alam; 

4) Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (drop-out) yang 

diharapkan kembali bersekolah; 

5) Siswa dari keluarga miskin yang terancam putus sekolah; 

6) siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti: 

kelainan fisik, korban musibah, siswa dari orang tua PHK, di 

daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, 

memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah; 

7) Siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok 

bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi) 

Perikanan, Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman. 

Setelah sekolah menyeleksi sesuai prioritas kemudian 

mengusulkan sebagai penerima PIP melalui aplikasi Verifikasi 

Indonesia Pintar (VIP) yang tersedia di laman 

pip.kemdikbud.go.id ke dinas pendidikan kabupaten/kota. 

Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyetujui dan 

selanjutnya menyampaikan/meneruskan ke direktorat teknis 

usulan calon penerima PIP. Siswa juga dapat diusulkan oleh 

pemangku kepentingan ke direktorat teknis sesuai dengan prioritas 
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sasaran dan persyaratan yang ditetapkan, untuk selanjutnya 

dilakukan verifikasi data usulan terhadap Dapodik. 93 

b. Mekanisme Penetapan Penerima  

Penetapan penerima Program Indonesia Pintar ditetapkan melalui 

beberapa tahap diantaranya: 

1) Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima PIP dari 

dinas pendidikan kabupaten/kota;  

2) Direktorat teknis menetapkan siswa penerima PIP dalam bentuk 

surat keputusan (SK) direktur teknis.
94

 

f. Mekanisme Penyaluran  

Penyaluran dana PIP dilakukan oleh lembaga penyalur berdasarkan 

daftar penerima PIP dari Direktorat teknis yang tercantum dalam SK 

melalui Tabunganku dan virtual account. Direktorat Teknis 

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah 

Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) berdasarkan SK direktur. Setelah itu KPPN (Kantor 

Pusat Pembendaharaan Negara) menyalurkan dana sesuai SP2D ke 

rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur. 

Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindah bukuan 

(SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan dana dari 
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rekening penyalur langsung ke rekening siswa penerima. Direktorat 

teknis menginformasikan daftar siswa penerima kepada dinas 

pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan SK penerima. 

Penerima PIP dapat mengmbil dan mencarikan dana PIP di lembaga 

penyalur.
95

 

g. Mekanisme Pengambilan Dana  

Pencairan dana PIP dillakukan oleh penerima membawa dokumen 

Surat Keterangan Kepala Sekolah, Foto copy lembar rapor yang berisi 

biodata lengkap, dan KTP peserta didik. Bagi penerima yang belum 

memiliki KTP pengambilan dana harus didampingi orang tua dengan 

menunjukan KTP orang tua. Penerima menandatangani bukti 

penerimaan danayang telah disediakan oleh lembaga penyalur. Bagi 

penerima yang menggunakan virtual account dan berada di daerah 

terpencil dapat melakukan pengambilan secara kolektif dengan 

dikuasakan kepada kepala sekolah atau bendahara.
96

 

h. Pembatalan Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar 

Pemberian manfaat Program Indonesia Pintar dapat dibatalkan 

jika siswa: 

1) Meninggal dunia, berhenti sekolah atau mengundurkan diri sebagai 

penerima manfaat Program Indonesia Pintar;  
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2) Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal dan atau 

perbuatan asusila atau mengkonsumsi minuman keras/narkoba atau 

sejenisnya;  

3) Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin;
97
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BAB III 

PENYAJIAN DATA 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kelurahan Kupang Teba 

Kelurahan Kupang Teba merupakan salah satu Kelurahan yang berada 

di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Dengan luas 

wilayah 76,00 ha/m2, yang terdiri dari luas pemukiman 64,00 ha/m2, luas 

kuburan 9,00 ha/m2 dan luas pekarangan 3,00 ha/m2. Kelurahan Kupang 

Teba terdiri dari 37 RT dengan jumlah 2.561 KK (Kepala Keluarga),  jumlah 

penduduk secara keseluruhan berjumlah 11.668 jiwa, yang terdiri dari laki-

laki berjumlah 5.912 jiwa dan perempuan berjumlah 5.756 jiwa. Batas 

wilayah kelurahan Kupang Teba adalah sebagai berikut:
98

 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sumur Batu Kecamatan 

Teluk Betung Utara 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Mas Kecamatan 

Teluk Betung Selatan 

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kupang Raya Kecamatan 

Teluk Betung Utara 
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4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gulak Galik Kecamatan 

Teluk Betung Utara. 

Orbitrasi atau jarak tempuh di Kelurahan Kupang Teba cukup 

strategis, yaitu sebagai berikut: 

1) Jarak ke ibu kota kecamatan adalah 0,5 km 

2) Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dengan motor yaitu 5 menit 

3) Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dengan berjalan kaki yaitu 

15 menit 

4) Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan kendaraan bermotor 

selama 10 menit 

5) Jarak ke Ibu Kota Provinsi adalah 1 km 

6) Lama jarak tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor selama 

10 menit 

7) Lama jarak tempuh dengan berjalan kaki yaitu selama 25 menit 

Masyarakat Kelurahan Kupang Teba terdiri dari bermacam suku mulai 

dari Lampung, Jawa, Sunda, Padang dan masih banyak yang lainnya. 

Tingkat kehidupan penduduk pada umumnya bergerak dibidang pengusaha 

kecil dan menengah seperti berdagang dan home industri, dan ada juga 

pengrajin seperti pengrajin kayu dan lain-lain. 
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2. Kondisi Demografis Kelurahan Kupang Teba 

Data komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan 

pemerintah dalam segala bidang maupun dalam bidang usaha. Berikut ini 

dapat dipaparkan keadaan demografi masyarakat di Kelurahan Kupang Teba, 

yaitu: 

a. Usia Mayarakat di Kelurahan Kupang Teba 

Usia merupakan hal yang penting dalam melihat keadaan 

penduduk disuatu wilayah dalam rangka menilai sejauh mana 

produktifitas yang dimiliki masyarakat tersebut. Usia bila dihubungkan 

dengan kesejahteraan menjadi salah satu faktor seseorang dalam 

mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi seiring usia yang masih 

dikatakan muda atau produktif, jumlah penduduk berdasarkan usia yang 

ada di Kelurahan Kupang Teba dapat dilihat sebagai berikut: 

          Table 3.1  

           Jumlah Penduduk Berdasarkan  Usia   

Usia Laki-

Laki 

Perempuan Usia Laki-

Laki 

Perempuan 

0-12 

bulan 

64 orang 64 orang 39 tahun 82 orang 96 orang 

1 

tahum 

78 orang 62 orang 40 77 orang 100 orang 

2 96 orang 83 orang 41 114 

orang 

98 orang 

3 101 orang 81 orang 42 73 orang 81 orang 

4 84 orang 80 orang 43 80 orang 87 orang 

5 102 orang 85 orang 44 78 orang 81 orang 

6 106 orang 97 orang 45 86 orang 87 orang 
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7 97 orang 78 orang 46 68 orang 81 orang 

8 102 orang 103 orang 47 65 orang 51 orang 

9 110 orang 95 orang 48 85 orang 84 orang 

10 94 orang 98 orang 49 58 orang 65 orang 

11 87 orang 96 orang 50 63 orang 87 orang 

12 107 orang 72 orang 51 87 orang 90 orang 

13 108 orang 103 orang 52 62 orang 64 orang 

14 86 orang 84 orang 53 80 orang 98 orang 

15 93 orang 89 orang 54 63 orang 88 orang 

16 92 orang 83 orang 55 76 orang 77 orang 

17 89 orang 88 orang 56 82 orang 81 orang 

18 84 orang 101 orang 57 64 orang 67 orang 

19 92 orang 87 orang 58 66 orang 65 orang 

20 87 orang 97 orang 59 63 orang 64 orang 

21 92 orang 108 orang 60 61 orang 58 orang 

22 99 orang 104 orang 61 44 orang 48 orang 

23 96 orang 100 orang 62 54 orang 42 orang 

24 108 orang 114 orang 63 53 orang 39 orang 

25 101 orang 113 orang 64 44 orang 36 orang 

26 78 orang 113 orang 65 35 orang 35 orang 

27 128 orang 98 orang 66 29 orang 22 orang 

28 119 orang 90 orang 67 20 orang 31 orang 

29 113 orang 103 orang 68 34 orang 27 orang 

30 108 orang 85 orang 69 18 orang 14 orang 

31 123 orang 110 orang 70 25 orang 18 orang 

32 124 orang 113 orang 71 24 orang 18 orang 

33 123 orang 118 orang 72 15 orang 12 orang 

34 100 orang 117 orang 73 16 orang 15 orang 

35 110 orang 106 orang 74 10 orang 9 orang 

36 110 orang 101 orang 75 16 orang 25 orang 

37 90 orang 93 orang Lebih 

dari 75 

41 orang 32 orang 

38 108 orang 94 orang Total 5912 

orang 

5756 orang 

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Kupang Teba 2015 

 Dari tabel diatas terlihat masyarakat di Kelurahan Kupang Teba terdiri 

dari berbagai macam usia, masih banyaknya usia produktif di Kelurahan 

Kupang Teba menjadi suatu dorongan pengembangan SDM agar lebih 
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produktif sehingga arah peningkatan keadaan kesejahteraan masyarakat di 

Kelurahan Kupang Teba menjadi lebih tinggi. 

b. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat 

standar penduduk di suatu daerah, dari pendidikan diharapkanakan 

mampu menambah produktifitas penduduk, karena pendidikan 

merupakan salah tau aspek penting dalam memperbaiki kehidupan 

individu yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara 

keseluruhan. Pendidikan masyarakat di Kelurahan Kupang Teba dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.2   

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan   

Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 

Usia 3-6 tahun yang belum 

masuk TK 

287 orang 246 orang 

Usia 3-6 tahun yang sedang 

TK/play group 

106 orang 97 orang 

Usia 7-18 tahun yang tidak 

pernah sekolah 

375 orang 393 orang 

Usia 7-18 tahun yang sedang 

sekolah 

774 orang 74 orang 

Usia 18-56 tahun tidak pernah 

sekolah 

- - 

Usia 18-56 tahun pernah sd tetapi 

tidak tamat 

34 orang 48 orang 

Tamat SD/sederajat 450 orang 436 orang 

Jumlah usia 12-56 tahun tidak 

tamat SLTP 

92 orang 94 orang 

Jumlah usia 18-56 tahun tidak 

tamat SLTA 

93 orang 95 orang 

Tamat SMP/sederajat 534 orang 734 orang 
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Tamat SMA/sederajat 1593 orang 1595 orang 

Tamat D1/sederajat 108 orang 104 orang 

Tamat D2/sederajat 142 orang 119 orang 

Tamat D3/sederajat 83 orang 43 orang 

Tamat S1/sederajat 38 orang 18 orang 

Jumlah  4709 orang 4816 orang 

Jumlahg Total   9525 

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Kupang Teba 2015 

Dari tabel tersebut dapat dilihat keadaan pendidikan masyarakat di 

Kelurahan Kupang Teba dapat dikatakan sudah baik dikarenakan 

banyaknya jumlah penduduk yang lulus SMA/ sederajat bahkan sampai 

lulus S1. Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Kupang Teba 

juga dipengaruhi dengan adanya sarana dan prasarana penunjang 

pendidikan. Berikut ini dapat dilihat prasarana pendidikan yang ada di 

Kelurahan Kupang Teba 

Tabel 3.3 

      Jumlah Prasarana Pendidikan di Kelurhan Kupang Teba 

No. Pendidikan 

Formal 

Jumlah Pendidikan Formal 

Keagamaan 

Jumlah 

1. Play Group 1 Raudhatul Athfal - 

2. TK 1 Ibtidaiyah 2 

3. SD 4 Tsanawiyah 1 

4. SMP  1 Aliyyah 1 

5. SMA 2 Ponpes 2 

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Kupang Teba 2015 

Dari tabel diatas prasarana  pendidikan yang dimiliki Kelurahan 

Kupang Teba sudah cukup lengkap, dikarenakan semua sekolah baik 
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dari pendidikan formal umum sampai pendidikan formal keagamaan 

tersedia di Kelurahan Kupang Teba dan dari segi tingkatan sudah cukup 

mencakup dari play group sampai SMA sederajat 

c. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kupang Teba 

Mata pencaharian merupakan ladang penghasilan yang didapat 

seseorang, mata pencaharian merupakan sebuah pekerjaan yang 

dilakukan seseorang dalam rangka memperoleh pendapatan yang akan 

digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Mata pencaharian penduduk 

di Kelurahan Kupang Teba dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.4   

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  

Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

Pegawai Ngeri Sipil 98 75 

Pengrajin industri rumah 

tangga 

97 98 

Pedagang keliling 11 21 

Peternak - - 

Nelayan - - 

Montir 27 - 

Dokter swasta 1 - 

Bidan swasta - 1 

Perawat swasta - 1 

Pembantu rumah tangga - 21 

TNI 1 - 

POLRI 18 2 

Pensiun PNS/TNI/POLRI 49 17 

Pengusaha kecil dan 

menengah 

105 73 

Pengacara - - 

Dukun kampung terlatih - 1 

Jasa pengobatan alternative - 1 
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Pengusaha besar 17 - 

Karyawan perusahaan swasta 167 161 

Karyawan perusahaan 

pemerintah 

74 17 

Jumlah  665 489 

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Kupang Teba 2015 

  Dari tabel di atas dapat dilihat secara keseluruhan penduduk 

Kelurahan Kupang Teba telah memiliki pekerjaan yang layak dan 

dapat dilihat secara keseluruhan memiliki pekerjaan yang memberikan 

penghasilan yang tetap setiap bulannya. 

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Agama merupakan hal yang penting dalam menjamin keadaan 

hidup seseorang, karena agama merupakan suatu pedoman dalam hidup, 

baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Berikut jumlah 

penduduk berdasarkan agama yang dipeluk masyarakat Kelurahan 

Kupang Teba: 

Tabel 3.5   

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama    

Agama  Laki-laki  Perempuan  

Islam  4602 4544 

Kristen  634 581 

Katolik  332 311 

Hindu  126 134 

Budha  218 186 

Jumlah  5912 5756 

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Kupang Teba 2015 
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  Dari tabel 3.5 tersebut mayoritas penduduk memeluk agama 

Islam, seseorang dikatakan sejahtera juga tidak dapat terlepas dari 

persoalan agama, karena ketenangan hidup bersumber juga dari 

pedoman atau agama yang dimiliki seseorang. Fasilitas peribadatan juga 

tak kalah penting dalam mendukung terciptanya kedamaian dalam 

beragama, fasilitas peribadatan masyarakat Kelurahan Kupang Teba 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

          Tabel 3.6 

   Jumlah Sarana Peribadatan 

No. Jenis Peribadatan Jumlah 

1. Masjid 2 buah 

2. Langgar/ Surau/ Mushola 18 buah 

3. Gereja Kristen protestan - 

4. Gereja khatolik - 

5. Wihara  - 

6. Pura - 

7. Kelenteng - 

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Kupang Teba 2015 

Dari tabel di atas dapat terlihat semua prasarana peribadatan 

yang ada adalah penunjang perbadatan masyarakat yang memeluk 

agam Islam. 

e. Kesehatan 

Kesehatan memberikan peranan penting dalammeningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, karena dengan keadaan hidup yang 

sehat akan mampu meningkatkan produktifitas seseorang. Kesehatan 
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masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat 

yang dapat menggambarkan tingkat kualitas hidupnya. Prasarana 

kesehatan juga sangat penting dalam memberikan kemudahan akses 

pelayanan kesehatan pada masyarkat. Sarana kesehatan yang dimiliki 

Kelurahan Kupang Teba adalah sebagai berikut: 

   Tabel 3.7 

          Sarana Kesehatan Kelurahan Kuang Teba 

No. Jenis Sarana Jumlah 

1. Rumah sakit umum - 

2. Puskesmas - 

3. Puskesmas pembantu 1 

4. Poliklinik/ balai pengobatan 1 

5. Apotik 2 

6. Posyandu  8 

7. Toko obat 1 

8. Balai pengobatan masyarakat 

yayasan/ swasta 

1 

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Kupang Teba 2015 

 Berdasarkan tabel diatas terlihat fasilitas kesehatan yang ada di 

Kelurahan Kupang Teba sudah cukup mempermudah akses 

kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, walaupun tidak 

adanya rumah sakit ataupun puskesmas, mengingat Kelurahan 

Kupang Teba memiliki letak yang strategis yakni berada di pusat 

Kota, maka jarak untuk mencapai ke rumah sakit dan ke puskesmas 

cukup terjangkau. 
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f. Kondisi Perumahan Kelurahan Kupang Teba 

Rumah merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang 

menjadi salah satu indikator kesejahteraan suatu keluarga disamping 

kebutuhan akan pangan dan sandang. Kondisi rumah yang ada di 

Kelurahan Kupang Teba secara keseluruhan merupakan rumah yang 

layak huni, untuk lebih jelasnya akan di paparkan dalam tabel di 

bawah ini: 

      Tabel 3.8 

   Kondisi Aset Perumahan di Kelurahan Kupang Teba 

No. Kondisi Jenis 

Rumah 

Keadaan Jumlah 

1.  Rumah menurut 

dinding 

Tembok 

Kayu 

2.052 rumah 

310 rumah 

2. Rumah menurut 

lantai 

Keramik  

Semen  

1730 rumah 

632 rumah 

3.  Rumah menurut 

atap 

Genteng  

Seng  

Asbes  

Beton  

1.224 rumah 

311 rumah 

91 rumah 

342 rumah 

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Kupang Teba 2015 

   Dari tabel diatas dapat dilihat secara keseluruhan rumah di 

Kelurahan Kuoang Teba merupakan rumah yang layak huni, karena 

terlihat dari keadaan atap, dinding maupun lantai yang rata-rata terdiri 

dari gentang, tembok dan juga keramik. 
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3. Struktur Organisasi Kelurahan Kupang Teba 

Berikut merupakan struktur organisasi kepengurusan Kelurahan 

Kupang Teba : 

a. Lurah      : Alirman Arsyad 

b. Sekertaris     : Suryati 

c. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum  : Dian Septina  

Staf      : 1)  Yulfina Ariani 

2) Edy Purwady 

a. Kasi Pemberdayaan Masyarakat  : Rusdiyanti 

Staf      : Syahroni 

b. Kasi Pembangunan    : Endang Indarsih, S.E 

Staf      : M. Sholihin 

  Adapun tugas masing-masing adalah sebagai berikut: 

a. Lurah 

Lurah memiliki tugas memimpin, mengoordinasikan, 

melaksanakan dan mendukung sebagian tugas yang dilimpahkan oleh 

Camat dibidang pemerintahan dan pelayanan umum, pembangunan 

dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 
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b. Sekertariat 

Sekertariat dipimpin oleh seorang sekertaris yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah. Sekertaris 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan dibidang 

kesekretariatan meliputi: 

1) Melaksanakan ketatausahaan 

2) Pengelolaan urusan program dan informasi 

3) Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian 

4) Melaksanakan urusan keuangan 

5) Pengelolaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan Kelurahan 

6) Pengoordnasian pelaksanaan tugas Kelurahan 

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum 

Seksi pemerintahan dan pelayanan umum mempunyai tugas antara 

lain: 

1) Menyusun rencana program dibidang pemerintahan 

2) Menyiapkan dan meaksanakan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan umum dan kelurahan 

3) Pelaksanakan pelyanan umum kepada masyarakat  

d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai 

tugas antara lain: 
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1) Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program 

pembangunan di Kelurahan 

2) Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan 

pembangunan di Kelurahan 

3) Menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan 

bantuan pembangunan  pada masyarakat 

B. Hasil Jawaban Responden Terkait Efektifitas Program Indonesia Pintar 

terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Kelurahan Kupang Teba 

Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar lampung 

1. Implementasi Program Indonesia Pintar di Kelurahan Kupang Teba 

Implementasi program Indonesia pintar, Berdasarkan wawancara 

dengan Ibu Mega Puri, S.Pd dapat diperoleh informasi bahwa: 

“Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program 

penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat 

miskin di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Program Indonesia pintar 

telah direncanakan dan dijalankan sejak  akhir tahun 2014 sejak Jokowi-JK 

dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 2015 dikarenakan 

masih dalam proses pencetakan kartu Indonesia pintar, dana bantuan tersebut 

masih diberikan kepada siswa yang masuk daftar penerima Bantuan Siswa 

Miskin (BSM) yang diajukan melalui pihak sekolah. Sejak adanya 

pendistribusian Kartu Indoesnai Pintar (KIP) yang sudah dilakukan sejak 

awal tahun 2016, maka bantuan tersebut disebut Program Indonesia Pintar, 

karena program tersebut adalah keberlanjutan dari program BSM pada 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pendistribusian kartu 

tersebut dari pemerintah pusat melalui JNE kepada pihak Kelurahan, lalu 

Pihak Kelurahan membagikan kartu tersebut melalui pihak RT masing-

masing masyarakat yang mendapat kartu tersebut. Penetapan penerima Kartu 

Indonesia Pintar (KIP) dilakukan berdasarkan pendataan oleh kerja sama 

Dinas Sosial dan BPS pada tahun 2011, kemudian data tersebut diolah oleh 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), maka 
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ditetapkanlah masyarakat yang tergolong miskin untuk menerima KIP 

tersebut.
99

 

 

Data tentang efektifitas Program Indonesia Pintar terhadap upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini data yang digunakan 

adalah data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2016 yang 

berada di Kelurahan Kupang Teba. Data diperoleh berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara pada penerima KIP. 

Di Kelurahan Kupang Teba jumlah penerima KIP secara keseluruhan 

adalah 1094 penerima, dari 701 keluarga, namun yang baru menerima hanya 

250 kemudian kartu tersebut dikembalikan sejumlah 178 kartu, dikarenakan 

sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima KIP yaitu sudah lulus 

sekolah, jadi total penerima hanya 72 orang pada tahun 2016. Berikut adalah 

tabel data penerima KIP yang diwawancara dalam hal ini orang tua penerima 

KIP: 

Tabel 3.9 

Data Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar  

di Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung 

No. Nama Anak Penerima KIP 

(Kartu Indonesia Pintar) 

Nama Orang Tua/ Wali yang 

diwawancara 

1. 1. Ayu Septiani 

2.Arya Mahmudi 

Nurbaiti 

 

2.  3. M. Raka Satinah  

3. 4. Risiska Pratiwi Rosidah 

                                                           
99

Wawancara penulis dengan Ibu Mega Puri., S.Pd, Kasi Kelembagaan Pendidikan Dasar 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kota Bandar Lampung, Tanggal 24 Februari 2017. 
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4. 

 

5. Rangga Aditya 

6. Febri Falentino 

Khairiyah 

 

5. 7. Dela Aryanto Kamsanah  

6. 8. Vicki Yoga P Agus Lusyana 

7. 9.Cinta Zulaika Yulia 

8. 10. Ica Meliani Yasinah 

9. 11. Alzir Paratama 

12. Dafa Arya 

Rubiah 

 

10. 13. Nurul Fatmawati Adung 

11. 

 

14. Fernanda 

15. Dinda Apriliani 

Suryani 

12. 16. Irfiani Yunita Maryama 

13. 17. Mutmainah Muhammad Buang 

14. 18. Yulia Aryanti Arfina 

15. 

 

19. Meleniasari 

20. M. Sandi 

21. Mega Septiyana 

22. Septiani 

Sariyah 

 

16. 23. Inayah Sari Amin Prianto 

17. 24. M.Putra Pratama Suryani 

18. 

 

25. Siti Nurfadila 

26. Irni Eka Krismayanti 

27. M. Agal Farizi 

Nuraini 

 

19. 28. Romlah Rizmayati Sumiati 

20. 29. Danu Apriliansyah Suarti 

21. 30. Arya Harisna Mursanah 

22. 31. Irfan Maulana Haryani 

23. 32. Desmalinda Lisaini 

24. 33. Siti Anisa Rizka 

25. 34. Deliani Sumiharni 

26. 35. Rahmawati Yusnawati 

27. 

 

36. Dion Purnomo 

37. M. Wildan Saputra 

Mam Nona 

 

28. 

 

38. Tarisa Permatasari 

39. Dewi Larasati 

Tri Marsini 

 

29. 40. Ahmad Zulkarnain Haryanti 

30. 41. Eka Maryani Suningsih 

31. 42. Awan Setiawan Nani 

32. 43. WIdya Indriani Dian 

33. 44. Celia Novita 

45. Dito Destian 

Suminem 
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34. 46. Rajwa Gita Novita  

35. 47. Danda Windy Kismawati 

36. 48. Kejora Meri Maratun 

37. 49. Dinda Nur Indah 

38. 

 

50. M. Fajar 

51. Suci Rahma Wulan 

Sulastri 

 

39. 

 

52. Devi Kurniati 

53. Sundari 

54. Dini Amelia 

Khotimah 

 

40. 55. Sarah  M. Jasra 

41. 

 

56. Mahendra Adika 

57. Yofi Putra 

Dewi 

 

42. 58. Nadita Dwi Nuraini 

43. 59. Lulu Adila Kusnaini 

44. 

 

60. M.Jodi 

61. Zaskia Nabila 

Rumyana 

 

45. 62. Mila Safira 

63. M. Jeni Setiawan 

Amnah 

 

46. 

 

64. Dewi Pratiwi 

65. M. Halfi 

Yunaini 

 

47. 

 

66. Diah Indriani 

67. Dedi Rianto 

Destiana  

 

48. 68. Nur Aida Mastunah 

49. 

 

69. Anggini 

70. Andan Saputra 

Nining 

 

50. 71. Cinta Aprilia Dina Marlina 

51. 72. Riski Apiyati 

Sumber :Data Penerima KIP, Kelurahan Kupang Teba 2016 

Data diatas merupakan data nama-nama penerima Kartu Indonesia Pintar di 

Kelurahan Kupang Teba yang diperoleh peneliti dari hasil observasi dan 

wawancara. Untuk mendeskripsikan hasil wawancara dengan penerima KIP 

dalam hal ini yang diwawancara adalah orang tua dari anak penerima KIP, maka 

akan penulis paparkan sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua resonden tersebut masih ada 

penerima KIP yang tidak tepat sasaran yakni berjumlah 4 orang yang masih 

menerima KIP padahal sudah lulus SMA sederajat yakni Ayu Septiani, Dedi 

Rianto, Diah Indriani dan Sundari. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

oleh penulis dengan orang tua penerima KIP, mereka tidak tahu kalau tidak 

sekolah lagi kartu tersebut harus dipulangkan dan pihak RT tidak memberi 

tahu. 

b. Dari hasil wawancara dengan responden yang penerima KIP semua 

responden mengatakan menerima dana KIP sedangkan 4 orang tidak bisa 

mencairkan lagi dana KIP karena sudah lulus sekolah. Jumlah dana yang 

diterima berdasarkan wawancara penulis dengan responden sesuai dengan 

jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni untuk SD Rp.225.000,- 

per semester atau Rp.500.000,- per tahun, untuk SMP Rp.375.000,- per 

semester atau Rp.750.000,-, untuk SMA Rp.500.000,- per semester atau 

Rp.1.000.000,- per tahun. Penerima KIP mengaku sudah menerima dana 

bantuan PIP ada yang sebanyak 2 kali dan ada juga yang 1 kali sampai pada 

akhir tahun 2016, perbedaan jumlah banyaknya pencairan itu dikarenakan 

adanya perpindahan jenjang pendidikan, misalnya dari SD ke SMP maka 

akan mendapat pencairan dana bantuan sebanyak 2 kali yakni di bangku 

kelas 6 SD dan di bangku kelas 1 SMP, sedangkan untuk anak penerima KIP 

yang tidak berpindah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan kata 
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lain masih duduk dibangku misalnya kelas 2-5 SD maka akan mendapat 

pencairan dana 1 kali dalam 1 tahun. 

c. Mekanisme pencairan dana berdasarkan hasil wawancara oleh responden 

dilakukan sendiri melalui bank penyalur yakni BRI dan ada juga yang 

kolektif oleh sekolah dan orang tua tinggal mengambil di sekolah. 

Responden juga mengatakan yakni salah satunya Bapak Amin Prianto 

mengatakan dana yang diambil di sekolah ada pihak sekolah yang meminta 

sebagian uang dari dana KIP tersebut seiklasnya diberikan kepada pengurus 

KIP tersebut, ada yang memberi mulai dari Rp.20.000,00 sampai 

Rp.50.000,00. 

d. Pemanfaatan dana oleh kesemua responden penerima KIP mengatakan dana 

digunakan untuk keperluan sekolah anak seperti peralatan sekolah (seragam, 

alat tulis, sepatu, dan lain-lain), biaya transportasi ke sekolah, uang jajan 

sehari-hari anak dan jika belum ada keperluan sekolah dana tersebut 

ditabung, karena dari responden yang sudah menerima dana program 

tersebut tidak ada biaya sekolah perbulannya karena masih duduk dibangku 

SD dan ada juga yang bersekolah menggunakan jalur bina lingkungan yang 

merupakan program Walikota Herman HN. Dari hasil wawancara semua 

responden mengaku bahwa dana tersebut sangat membantu meringankan 

biaya sekolah anak, jadi mereka tinggal menambahkan dari hasil pendapatan 

bila masih ada kekurangan biaya sekolah anak, akan tetapi masih ada salah 

satu responden yakni Ibu Yunaini yang menjawab bila dana bantuan 
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program tersebut setelah dimanfaatkan untuk biaya sekolah anak tetapi 

masih ada sisa, maka uang tersebut digunakan untuk keperluan makan 

sehari-hari. 

e. Pengawasan pemanfaatan dana yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak 

sekolah sudah baik dikarenakan berdasarkan wawancara yang dilakukan 

penulis dengan semua responden yang telah disebutkan pada tabel diatas, 

responden mengatakan orang tua wajib melaporkan sudah ataukah belum 

mencairkan dana bantuan tersebut dengan membawa bukti pencairan dari 

pihak bank ke sekolah. Responden juga mengatakan pihak sekolah sudah 

memberikan arahan mengenai pemanfaatan dana dan mengevaluasi 

pemanfaatan dana tersebut dengan cara meminta nota pembelian, dan 

meminta orang tua melapor apa saja yang sudah dibeli menggunakan uang 

tersebut dengan menahan kartu keluraga penerima KIP sebagai jaminan di 

sekolah, sebelum melaporkan penggunaan dana dan membawa bukti 

pencairan dana maka kartu keluarga tersebut belum bisa diambil kembali.
100

 

2. Karakteristik dan Kondisi Responden Penerima Program Indonesia 

Pintar  

Untuk memperoleh data tentang efektifitas program Indonesia pintar 

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kupang Teba 

                                                           
 100

Wawancara  penulis dengan 51 orang tua penerima Program Indonesia Pintar (Tabel 3.9) di 

Kelurahan Kupang Teba, Kota Bandar Lampung, 7-21 Februari 2017 
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diperoleh melalui wawancara dengan 51 keluarga penerima program 

Indonesia pintar dapat dijelaskan sebagai berikut: 

     Tabel 3.10 

           Usia Responden 

No. Usia Jumlah Persentase 

1. 21-30 tahun 9 17,6% 

2. 31-40 tahun 26 50,9% 

3. >40 tahun 16 31,3% 

Jumlah 51 100% 

 Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat jumlah responden paling banyak 

berada dikisaran usia 31-40 tahun yakni berjumlah 26 orang atau 50,9%, 

sedangkan untuk usia diatas 40 tahun berjumlah 16 orang atau 31,3%. Sisanya 

untuk usia dari 21-30 tahun berjumlah 9 orang atau 17,6%. 

    Tabel 3.11 

Pendidikan Terakhir Responden 

Nno      No. Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase 

1. Tidak Tamat SD 1 1,9% 

2. Tamat SD/sederajat 18 35,3% 

3. Tamat SMP/sederajat 16 31,4% 

4. Tamat SMA/sederajat 16 31,4% 

Jumlah 51 100% 

 Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

  Berdasarkan tabel di atas, pendidikan terakhir responden yang paling 

banyak adalah tamatan SD yakni sebanyak 18 orang atau 35,3%, sedangkan 
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untuk tamatan SMP dan SMA masing-masing sebanyak 16 orang atau 31,4%. 

Sisanya 1 orang atau 1,9% tidak tamat SD. 

Tabel 3.12 

   Pekerjaan Responden 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah  Persentase  

1. Buruh 26 50,9% 

2. Pedagang 12 23,5% 

3. Pembantu Rumah Tangga 1 1,9% 

4. Pegawai Swasta 7 13,7% 

5. Pensiunan PNS 1 1,9% 

6. Wira Swasta 2 3,9% 

7. Supir Angkutan 2 3,9% 

Jumlah  51 100% 

 Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat penerima program Indonesia 

pintar jenis pekerjaan yang mendominasi adalah buruh dengan jumlah 26 

orang atau 50,9%, sedangkan untuk responden yang bekerja sebagai pedagang 

berjumlah 12 orang atau 23,5%. Jenis pekerjaan lain seperti pembantu rumah 

tangga dan pensiunan PNS masing-masing berjumlah 1 orang dengan 

persentase 1,9%, selain itu jenis pekerjaan lain yakni supir angkutan dan wira 

swasta masing-masing berjumlah 2 orang responden dengan persentase 3,9%. 

Sisanya jenis pekerjaan pegawai swasta berjumlah 7 orang atau 13,7%. 

          

 

 



79 
 

 

Tabel 3.13 

    Penghasilan Perbulan Responden 

No. Penghasilan Jumlah Persentase 

1. <Rp.600.000,- 3 6% 

2. >Rp.600.000,- 48 94% 

Jumlah 51 100% 

Sumber: Data Primer diolah 2017 

  Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat responden menjawab 

berpenghasilan lebih dari Rp.600.000,- bahkan mereka menjawab 

berpenghasilan sampai Rp.3.000.000,- disetiap bulannya, yakni berjumlah 48 

orang atau 94%, sedangkan sisanya 3 orang atau 6% berpenghasilan kurang 

dari Rp.600.000,-.  

     Tabel 3.14 

       Ketetapan Penghasilan Responden 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah Bapak/Ibu memiliki penghasilan yang tetap 

disetiap bulannya ? 

10 41 

Persentase 19,6% 80,4% 

 Sumber :Data Primer diolah Tahun 2017 

  Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sebanyak 80,4% atau 41 orang 

penerima program Indonesia pintar tidak memiliki penghasilan yang tetap 

disetiap bulannya, sedangkan sisanya 10 orang atau 19,6% memiliki 

penghasilan yang tetap disetiap bulannya. 
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Tabel 3.15 

        Skala Perekonomian Masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah ada pilihan pekerjaan lain untuk menunjang 

perekonomian keluarga anda ? 

0 51 

Persentase 0% 100% 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua responden 

mengatakan tidak memiliki pilihan pekerjaan lain, mereka mengatakan 

sulitnya mencari pekerjaan di zaman sekarang dengan keterbatasan 

kemampuan yang dimiliki. 

      Tabel 3.16 

   Tingkat Kebutuhan Dasar Makanan Responden 

Pertanyaan 3 Kali < 3 Kali 

Berapa kali anda dan keluarga makan dalm satu hari ? 51 0 

Persentase 100% 0% 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat dilihat semua responden menjawab makan 3 kali 

dalam sehari. 

          Tabel 3.17 

                     Tingkat Kebutuhan Dasar Makanan Responden 

Pertanyaan >1 Kali 1 Kali 

Berapa kali anda dan keluarga mengkonsumsi daging/ 

susu/ayam/ikan  dalam 1 minggu ? 

36 15 

Persentase 70,5% 29,5% 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 
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Dari tabel 3.17 dapat dilihat yang menjawab frekuensi makan makanan 

yang bergizi seperti susu/daging/ ayam/ ikan  lebih dari 1 kali dalam seminggu, 

sebanyak 36 orang atau 70,5%, sedangkan sisanya yakni 15 orang atau 29,5% 

menjawab hanya 1 kali dalam seminggu. 

Tabel 3.18 

  Sumber Air Untuk Minum dan Memasak 

No. Sumber Air Jumlah Persenatase 

1. Pam 7 13,7% 

2. Sumur 44 86,3% 

Jumlah 51 100% 

 Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab 

menggunakan pam sebesar 7 orang atau 13,7% dan sisanya 44 orang atau 86,3% 

menjawab menggunakan air sumur. 

        Tabel 3.19 

     Bahan Bakar Untuk Memasak 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah anda memasak menggunakan kompor gas ? 49 2 

Persentase 96,1% 3,9% 

 Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat dilihat responden memasak menggunakan kompor 

gas yakni 49 orang atau 96,1% sisanya yakni 2 orang atau 3,9%mengatakan 

memasak menggunakan kompor minyak. 
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Tabel 3.20 

   Tingkat Kesehatan Responden 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah bila ada anggota keluarga yang sakit 

langsung dibawa menuju ke puskesmas terdekat ? 

51 0 

Persentase 100% 0% 

 Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kesadaran masyarakat akan 

pentingnya kesehatan bila ada keluarga yang sakit, semuanya yakni 51 orang 

responden atau 100% menjawab langsung membawanya ke puskesmas 

terdekat. 

Tabel 3.21 

  Frekuensi Membeli Pakaian dalam 1 Tahun 

Pertanyaan >1 Kali 1 Kali 

Berapa kali Bapak/Ibu membeli pakaian baru setiap 

tahunnya ? 

1 50 

Persentase 1,9% 98,1% 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab membeli 

pakaian lebih dari 1 kali dalam setahun hanya 1 orang atau 1,9% dan sisanya 

menjawab hanya 1 kali membeli pakaian baru dalam 1 tahun yakni 50 orang 

atau 98,1%. 
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 Tabel 3.22 

   Kepemilikan Rumah Responden 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah Bapak/Ibu memiliki rumah sendiri ? 40 11 

Persentase 78,4% 21,6% 

 Sumber: Data Primer diolah 2017 

  Berdasarkan tabel di atas responden secara keseluruhan yakni 

berjumlah 40 orang atau 78,4% sudah memiliki rumah sendiri, sisanya yakni 

11 orang atau 21,6% menjawab rumahnya bukan milik sendiri mereka masih 

mengontrak. 

Tabel 3.23 

    Luas Rumah Responden 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah luas rumah Bapak/Ibu minimal 8m2 untuk 

setiap anggota keluarga ? 

27 24 

Persentase 52,3% 47,7% 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat responden yang 

menjawab memiliki luas rumah minimal 8m2 untuk setiap anggota keluarga 

berjumlah 27 keluarga atau 52,3%, sisanya yakni 24 keluarga atau 47,7% luas 

rumah kurang dari 8m2 untuk setiap anggota keluarga. 
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     Tabel 3.24 

          Jenis Lantai Rumah Responden 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah rumah Bapak/Ibu berlantai minimal terbuat 

dari semen? 

51 0 

Persentase 100% 0% 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

  Berdasarkan tabel di atas semua responden memiliki rumah yang 

berlantaikan semen bahkan keramik. 

     Tabel 3.25 

       Jenis Dinding Rumah Responden 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah Bapak/Ibu memiliki rumah dengan dinding 

minimal tembok diplester ? 

39 12 

Persentase 76,4% 23,6% 

 Sumber : Data Primer diolah Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas keadaan dinding rumah responden secara 

keseluruhan terbuat dari tembok yang sudah di plester yakni sebanyak 39 

rumah responden atau 76,4%, sisanya 12 rumah atau 23,6% terbuat dari tembok 

yang belum diplester. 

Tabel 3.26 

     Kepemilikan MCK Responden 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah Bapak/Ibu memiliki MCK sendiri ? 44 7 

Persentase 86,3% 13,7% 

 Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 
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Dari tabel 3.26 dapat dilihat responden yang memiliki kamar mandi atau 

MCK sendiri berjumlah 44 keluarga atau 86,3% dan sisanya yakni 7 keluarga 

atau 13,7% mengatakan tidak memiliki MCK sendiri atau masih bersamaan 

dengan rumah tangga lain. 

    Tabel 3.27 

    Kepemilikan Tabungan Atau Barang yang Dapat Diuangkan Oleh Responden 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah Bapak/Ibu memiliki tabungan ataupun motor ? 33 18 

Persentase 64,7% 35,3% 

 Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab memiliki 

tabungan lebih dari Rp.500.000,- ataupun memiliki kendaraan bermotor 

berjumlah 33 orang atau 64,7% dan sisanya 18 orang atau 35,3% menjawab 

tidak memilikinya. 
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BAB IV 

ANALISIS 

A. Efektifitas Program Indonesia Pintar terhadap Upaya Peningkatan 

Kesejahteran Masyarakat di Kelurahan Kupang Teba 

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program pemerintahan 

Jokowi-JK yag dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di 

Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang diantaranya 

mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementrian 

Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu 

Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) 

kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. 

Program Indonesia Pintar atau pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan 

untuk memberikan bantuan secara tunai pada siswa miskin untuk mendanai 

operasional sekolah, agar siswa miskin tersebut dapat terbantu dalam biaya 

sekolahnya dan mencegah siswa miskin tersebut untuk putus sekolah.
101

 

Untuk mengetahui keefektifan suatu program yang dalam hal ini Program 

Indonesia Pintar dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: 

1. Ketepatan Sasaran Program 

Yaitu pengukuran sejauh mana program tersebut tepat sasaran sesuai 

dengan yang telah ditetapkan sejak awal. Sasaran dari penerima program 

                                                           
101

Kementrian Agama, Op.cit., h. i 
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Indonesia pintar sendiri adalah anak usia 6-21 tahun yang duduk di bangku 

sekolah mulai dari SD/ sederajat sampai dengan SMA/sederajat, dengan 

status ekonomi terendah atau miskin berdasarkan 14 indikator BPS yaitu 

luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, 

sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi 

mengkonsusmsi daging/susu/ayam, frekuensi membeli pakaian dalam satu 

tahun, frekuensi makan setiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan 

usaha tani, pendapatan kurang dari Rp.600.000,00, pendidikan kepala 

keluarga dan tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal 

Rp.500.000,00, seperti kepemilikan kendaraan bermotor kredit atau non 

kredit, emas, ternak, dan sebagainya. Jika minimal 9 variabel ini terpenuhi, 

maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera. 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 51 orang responden dapat 

dilihat pada bab sebelumnya terlihat sebanyak 48 orang atau 94% memiliki 

penghasilan lebih dari Rp.600.000,- setiap bulannya. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa rumah tangga penerima program Indonesia pintar 

tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ditetapkan oleh BPS yakni 

berpenghasilan kurang dari Rp.600.000,- perbulannya. Keadaan rumah 

responden juga dinyatakan layak huni karena semua responden yakni 51 

orang menjawab berlantaikan minimal terbuat dari semen bahkan keramik. 

Kepemilikkan tabungan ataupun kendaraan bermotor juga responden 

menjawab memilikinya, yakni sebanyak 33 orang atau 64,7%. Maka secara 



88 
 

 

keseluruhan dapat dilihat responden secara ekonomi digolongkan keluarga 

mampu karena secara keseluruhan responden memenuhi kurang dari 

minimal 9 variabel keluarga miskin yang telah ditetapkan standar BPS.  

Masih adanya penerima KIP yang sudah lulus sekolah sebanyak 4 

orang yang berarti bukan dalam usia sekolah 6-21 tahun, juga menambah 

terlihatnya belum tepat sasaran penerima program Indonesia pintar. Maka 

dari segi ketepatan sasaran dapat dilihat bahwa program Indonesia pintar 

belum tepat sasaran atau indikator tepat sasaran belum terpenuhi. 

2. Ketepatan Waktu 

 Yakni melihat ketepatan waktu penerimaan dana program sampai 

kepada masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Waktu 

penerimaan berdasarkan wawancara dengan responden semua responden 

yakni 51 orang menjawab tepat waktu atau, mereka mengatakan dana 

tersebut didapat ketika dibutuhkan yakni diakhir semester hal ini dapat 

digunakan untuk membayar uang sekolah bila terjadi tunggakan dan dapat 

digunakan untuk membeli buku tulis dan peralatan sekolah untuk semester 

depan atau tahun ajaran baru. 

3. Pemanfaatan Dana 

Yaitu sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai 

atau tidak. Tujuan dari program Indonesia pintar adalah memberikan 

bantuan secara tunai pada siswa yang tergolong miskin agar  mencegah anak 

siswa miskin tersebut putus sekolah, hal ini dapat dilakukan jika 
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pemanfaatan dana yang diberikan dimanfaatkan dengan benar untuk 

keperluan sekolah, maka tujuan awal yang harus diperhatikan agar 

tercapainya tujuan tersebut adalah pemanfaatan dana program Indonesia 

pintar tersebut. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden 

penerima program Indonesia pintar di Kelurahan Kupang Teba,dana yang 

diterima sudah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 

yakni untuk SD Rp.225.000,- per semester atau Rp.500.000,- per tahun, 

untuk SMP Rp.375.000,- per semester atau Rp.750.000,-, untuk SMA 

Rp.500.000,- per semester atau Rp.1.000.000,- per tahun. Sejauh ini pada 

tahun 2016 penerima KIP sudah mendapat pencairan dana KIP sebanyak 2 

kali bila anak penerima KIP sedang berpindah jenjang pendidikan seperti 

dari SD ke SMP dan yang 1 kali menerima jika anak tersebut tidak sedang 

berpindah jenjang pendidikan seperti kelas 2-5 SD. 

 Pemanfaatan dana oleh penerima KIP di Kelurahan Kupang Teba 

sudah dilakukan dengan benar, hal ini diketahui berdasarkan wawancara 

dengan responden yang menyatakan bahwa dana tersebut sangat bermanfaat 

untuk membantu meringankan biaya sekolah anak, walaupun banyak yang 

tidak dikenakan biaya SPP perbulannya dikarenakan masih duduk dibangku 

SD dan mengikuti program bina lingkungan dari pemerintahan Walikota 

Herman HN. Dana tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari anak 

seperti untuk biaya transportasi ke sekolah, uang jajan sehari-hari membeli 
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peralatan sekolah seperti seragam, sepatu buku tulis dan lain sebagainya, 

serta membeli buku pelajaran dan LKS. Dari hasil wawancara juga ada 

responden yang mengatakan dana tersebut bila belum diperlukan untuk biaya 

sekolah anak maka akan ditabung untuk jaga-jaga bila ada keperluan 

mendadak biaya sekolah anak. Namun masih ada responden bernama Ibu 

Yunaini yang mengatakan bila dana bantuan program tersebut masih tersisa 

uang tersebut digunakan untuk keperluan makan sehari-hari. Begitu pula 

masih adanya pihak sekolah yang meminta sebagian uang dari pencairan 

dana bantuan PIP yang dilaksanakan secara kolektif oleh sekolah menjadi 

salah satu penghambat efektifnya pemanfaatan dana program tersebut. 

Jadi secara keseluruhan walaupun pemanfaatan dana pogram 

Indonesia pintar sudah benar akan tetapi  dikarenakan masih adanya orang 

tua yang menggunakan uang tersebut untuk keperluan diluar sekolah anak 

seperti untuk makan sehari-hari, serta masih adanya pihak sekolah yang 

meminta sebagian uang dari dana program Indonesia pintar hal ini juga 

menjadi penghambat efektifnya program tersebut. 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat yang 

menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan 

yang lebih baik meliputi, pertama peningkatan kemampuan pemerataan distribusi 

kebutuhan dasar seperti makanan perumahan, dan kesehatan. Kedua peningkatan 

tingkat kehidupan, tingkat pendapatan yang lebih baik, peningkatan atensi 
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terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, memperluas skala ekonomi 

ketersediaan pilihan sosial dari indivivdu dan bangsa. 

Sebagai indikator yang sudah dipaparkan dalam landasan teori pada bab 

kedua yang mengukur kesejahteraan masyarakat karena adanya program 

Indonesia pintar, maka data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat Kebutuhan Dasar 

Kebutuhan dasar merupakan unsur yang sangat dibutuhkan manusia 

dalam mempertahankan hidupnya. Tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar 

akan berakibat fatal bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. 

Kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan akan makan,  perumahan, kesehatan, 

dan sandang. 

a. Tingkat Kebutuhan Pangan/ Makan 

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting 

dan harus terpenuhi, karena manusia untuk bertahan hidup dan 

menjalani semua aktifitas kesehariannya harus memenuhi kebutuhan 

akan makan setiap harinya. 

Berdasarkan data lapangan yang didapat dengan cara wawancara 

dengan responden yang menerima kartu Indonesia pintar, diketahui 

bahwa pola makan masyarakat penerima dana PIP tersebut sudah 

memenuhi standar yaitu makan sebanyak 3 kali sehari dan 

mengkonsumsi susu/daging/ayam 2 kali atau lebih dalam satu minggu 
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sebanyak 36 keluarga atau 70,5% dari total keluarga penerima Kartu 

Indonesia Pintar. Secara keseluruhan masyarakat penerima dana 

program Indonesia pintar tidak tepat sasaran mengingat dari segi 

tercukupinya kebutuhan makanan yakni tetap makan 3 kali sehari dan 

tetap terpenuhi gizinya. Program Indonesia pintar tidak memberikan 

dampak terhadap terpenuhinya kebutuhan pangan, karena pada dasarnya 

program Indonesia pintar adalah dana yang diberikan pemerintah untuk 

biaya sekolah anak. Baik sebelum maupun sesudah adanya program 

Indonesia pintar masyarakat penerimanya tetap makan 3 kali sehari dan 

terpenuhi gizinya. 

b. Tingkat Perumahan  

Rumah merupakan hal yang penting dalam sebuah keluarga 

sebagai tempat berlindung setiap harinya. Berdasarkan hasil wawancara 

di lapangan sebanyak 40 keluarga sudah menghuni rumah sendiri, selain 

itu kondisi rumah yang sudah ditembok plester dan luas yang sudah 

memenuhi kategori layak huni yaitu 8m2 untuk setiap satu anggota 

keluarga dan jenis lantai yang sudah disemen bahkan dikermik. 

Berdasarkan data yang didapat tersebut dapat dilihat bahwa sebagian 

besar penerima program Indonesia pintar sudah dikategorikan mampu, 

sehingga adanya program Indonesia pintar ini tidak memberikan 

dampak yang signifikan terhadap tingkat perumahan, karena pada 

dasarnya program Indonesia pintar merupakan program yang memberi 
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dana bantuan secara tunai untuk biaya sekolah anak penerima program 

tersebut. 

c. Tingkat Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan dimana jiwa dan raga seseorang dalam 

keadaaan yang baik untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Bila 

kesehatan terganggu akan berakibat terhadap terganggunya aktifitas-

aktifitas yang harus dilakukan.  

Kesehatan masyarakat di Kelurahan Kupang Teba sudah peduli 

akan kesehatan dirinya dan keluarganya, karena berdasarkan jawaban 

semua responden mengatakan setiap ada yang sakit langsung dibawa ke 

puskesmas terdekat. Dari jawaban tersebut dapat dilihat secara 

keseluruhan penerima progam Indonesia pintar sudah dikategorikan 

mampu memenuhi kebutuhan salah satunya kesehatan bagi keluarganya. 

2. Tingkat Kehidupan 

Tingkat kehidupan merupakan unsur-unsur yang penting dalam 

peningkatan taraf hidup seseorang. Tingkat kehidupan terdiri dari tingkat 

pendidikan dan tingkat penghasilan. Dari hal tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a. Tingkat pendapatan 

Pendapatan merupakan penghasilan yang didapat dari hasil 

usaha seseorang. Pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk 

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Pendapatan penerima program Indonesia pintar sudah 

dinyatakan layak dan mampu, 94% atau 48 orang responden yang 

memiliki penghasilan lebih dari Rp.600.000,- setiap bulannya dan 

64,7% atau 33 orang menjawab memiliki tabungan lebih dari 

Rp.500.000,- atau kendaraan bermotor. Berdasarkan data tersebut 

secara keseluruhan penerima program Indonesia pintar sudah 

dinyatakan mampu. Akan tetapi dengan adanya program Indonesia 

pintar dapat memberikan manfaat memberi tambahan dana untuk 

digunakan meringankan biaya sekolah anak. Sedangkan jika dana 

yang diterima tersebut sudah habis untuk membayar uang bulanan 

sekolah atau membeli peralatan sekolah, masyarakat tetap harus 

mengeluarkan biaya untuk keperluan sehari-hari anak seperti 

transportasi ke sekolah dan uang jajan anak tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dinyatakan program Indonesia pintar di Kelurahan 

Kupang Teba belum mampu meningkatan  pendapatan masyarakat 

penerima program tersebut, akan tetapi mampu meringankan biaya 

sekolah anak, yang berdampak pada alokasi pendapatan setiap 

bulannya yang seharusnya digunakan untuk keperluan sekolah anak 
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dapat dialokasikan untuk keperluan lainnya dikarenakan adanya 

bantuan tunai program Indonesia pintar tersebut. 

b. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan meupakan hal yang paling penting dalam 

meningkatkan kemampuan, keterampilan serta pengetahuan  

seseorang yang akan berdampak terhadap perbaikan taraf hidup 

seseorang. 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, 

dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi 

ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. 

Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga 

memungkinkan secara otodidak. 

Berdasarkan wawancara dengan 51 orang tua penerima 

program Indonesia pintar mereka berpendidikan terakhir minimal 

SMP sebanyak 63% atau 32 orang. Sisanya tamatan SD 12 orang dan 

tidak tamat SD 1 orang. Maka secara keseluruhan responden 

memenuhi prinsip wajib belajar 9 tahun bahkan 12 tahun. 

 Jumlah anak SD penerima KIP yang tidak terdapat SPP atau 

biaya sekolah perbulannya ada sebesar 27 anak, sedangkan SMP 

sampai SMA yang menggunakan jalur bina lingkungan yang 

merupakan program walikota Herman HN ada sebanyak 28 anak. 

Adapula yang tiap bulannya mengeluarkan uang untuk pembayaran 
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SPP atau biaya sekolah berjumlah 13 anak, sedangkan sisanya yang 

dikategorikan lulus sekolah tetapi masih menerima KIP berjumlah 4 

anak.  

Berdasarkan pada kondisi tersebut diketahui bahwa biaya 

pendidikan anak penerima KIP secara keseluruhan tidak ada biaya 

perbulan yang harus dibayar kepada pihak sekolah, tentu saja dana 

dari bantuan program Indonesia pintar tidak dimanfaatkan untuk 

membayar uang sekolah akan tetapi responden mengaku dana 

tersebut digunakan untuk keperluan lain seperti membeli buku, 

peralatan sekolah, biaya transportasi anak dan uang jajan anak setiap 

harinya, dan ada juga yang menjawab bila belum diperlukan akan 

ditabung untuk berjaga-jaga bila ada keperluan  sekolah anak yang 

sifatnya mendadak. Bahkan ada responden yang menjawab bila dana 

tersebut sudah digunakan untuk keperluan sekolah anak tapi masih 

tersisa maka uang tersebut digunakan untuk makan sehari-hari. Dari 

hasil wawancara dengan responden secara keseluruhan dana tersebut 

membantu dalam pendidikan anak. Akan tetapi bila dilihat lebih 

lanjut ada atau tidaknya program Indonesia pintar tersebut secara 

keseluruhan anak dari responden dapat tetap bersekolah karena tidak 

adanya biaya sekolah perbulan yang harus dibayar, sedangkan 

wawancara dengan orang tua dari anak yang masih harus membayar 

biaya sekolah setiap bulannya mengatakan dana tersebut hanya cukup 
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untuk membayar uang sekolah beberapa bulan saja, sisanya orang tua 

masih membayarkannya sendiri dari hasil pendapatan setiap 

bulannya. Maka program Indonesia pintar tersebut hanya mampu 

meringankan biaya sekolah anak penerima KIP. 

4. Memperluas Skala Ekonomi dan Ketersediaan Pilihan Sosial dari 

Individu dan Bangsa 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, semua 

responden menjawab tidak memiliki pilihan pekerjaan lain yang 

dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Secara keseluruhan 

responden mengatakan sulitnya mencari pekerjaan sekarang dengan 

kemampuan terbatas yang dimiliki. Berdasarkan hal ini program 

Indonesia pintar dalam jangka waktu yang panjang mungkin dapat 

memberikan dampak terhadap skala perekonomian masyarakat 

penerimanya, bila dana tersebut dimanfaatkan dengan baik dan tepat 

sasaran untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau tidak 

sanggup bersekolah karena keterbatasan biaya, seperti anak-anak 

jalanan ataupun anak-anak panti asuhan maupun anak-anak dari 

rumah tangga yang benar-benar tergolong miskin, agar anak-anak 

tersebut dapat terus lanjut sekolah, belajar dengan baik. Kemudian 

dengan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang didapat dari 

proses belajar tersebut dapat dipergunakan dalam mencari pekerjaan 

yang baik serta sebagai modal untuk membuka usaha sendiri, 
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membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dan pada akhirnya 

dapat menopang perekonomian keluarga. 

B. Efektifitas Program Indonesia Pintar terhadap Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kupang Teba dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

Kesejahteraan dalam Islam yang biasa disebut falah yang merupakan 

tujuan hidup setiap manusia yakni kesejahteraan dunia dan akhirat. 

Kesejahteraan di dunia bukan hanya sebatas materi saja melainkan kebutuhan 

akan rohani juga menjadi salah satu hal penting dalam kesejahteraan, sebab akan 

sia-sia jika memiliki segalanya akan tetapi tidak memiliki ketenangan di hati 

setiap harinya. Perlunya keseimbangan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan 

lainnya serta hubungan yang baik dengan manusia lainnya juga penting untuk 

menjaga kedamaian hidup setiap manusia. 

       Islam sangat mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan 

masyarakat sangat berhubungan dan melengkapi satu sama lain. Dalam 

efektifitas program Indoenesia pintar terhadap upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di Kelurahan Kupang Teba dapat dilihat dari nilai-nilai dasar dalam 

Ekonomi Islam yaitu sebagai berikut: 

1. Keadilan  

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

kejujuran, dan konsisten pada kebenaran. Allah SWT memrintahkan 
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manusia untuk terus berlaku adil dalam kehidupan dan kepada siapapun 

sebagaimana firman Allah SWT : 

شه بِ  ٱّلَلَ إَِن  هِ ََ  ٱۡنَعۡذلِ ٌَۡأمه ۡحَسَٰ ي ِ ِري  ٱۡۡلِ
إٌِتَآَٰ ٌَۡىٍَىَٰ َعِه  ٱۡنقهۡشبَىَٰ ََ ىَكشِ ََ  ٱۡنفَۡحَشآَٰءِ ََ ًِٖۚ ََ  ٱۡنمه ۡم  ٱۡنبَۡغ ٌَِعظهكه

ََن  ۡم تََزَكشه  (QS. An-Nahl : 90) ٩٩نََعهَكه
 
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”
102

 

 

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di 

kitab Al-Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan 

sosial di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari 

segala kezaliman dan arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi 

yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan 

ajaran Islam dan  syariat agama ini. Allah Swt tidak berbuat zalim kepada 

siapapun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang 

lain dan mengambil ataupun menginjak hak orang lain 

Dalam efektifitas program Indonesia pintar di Kelurahan Kupang Teba 

belum bisa dikatakan efektif karena belum memenuhi nilai dasar dalam 

ekonomi Islam yaitu keadilan, banyaknya penerima program tersebut tidak 

tepat sasaran yang masih  dikategorikan mampu serta masih adanya siswa 

yang sudah lulus sekolah atau tidak lagi memenuhi kriteria penerima 

program Indonesia pintar. 
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2. Pertanggung Jawaban  

Setiap manusia merupakan khalifah dibumi dan manusia juga pelaku 

ekonomi yang memiliki tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi dengan 

benar dan amanah dalam mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan. 

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut: 

َه ...  م مِّ َُ أَوَشأَكه مۡ ََ  ٱۡۡلَۡسضِ ٌه َيه فٍٍَِا فَ  ٱۡستَۡعَمَشكه ًِٖۚ إَِن َسبًِّ  ٱۡستَۡغفِشه ٍۡ ْا إِنَ َُٰٓ به  ثهَم تُه

ِجٍٞب   (Q.S Hud : 61) ١١قَِشٌٞب مُّ
Artinya :“ Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat 

dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"
103

 

 

Manusia diberi segala kemampuan oleh Allah SWT tidak lain 

diperuntukkan untuk mensejahterahkan kehidupan di bumi yang akan 

berdampak pada kehidupan di akhiratnya. Selain itu juga memiliki tanggung 

jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan 

kesejahteraan individu atau kelompok saja. 

Pada program Indonesia pintar masih ada saja pihak yang tidak 

amanah, seperti masih adanya pihak sekolah yang meminta sebagian dana 

dari bantuan program tersebut, padahal pihak sekolah memiliki tugas 

mengawasi pemanfaatan dana dari program Indonesia pintar. 

Secara keseluruhan masyarakat penerima dana program Indonesia 

pintar di Kelurahan Kupang Teba memang sudah amanah dalam penggunaan 

                                                           
103
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dana mereka menggunakan dana tersebut untuk keperluan sekolah anak, 

tetapi masiha adanya kenyataan penggunaan dana yang digunakan untuk 

keperluan makan sehari-hari, hal ini terlihat masih adanya orang tua yang 

tidak amanah dalam menggunakan dana tersebut. Jadi secara keseluruhan 

kenyataan masih adanya orang tua yang menggunakan dana bukan untuk 

keperluan sekolah,dan pihak yang terkait dalam pemantauan pemanfaatan 

dana dalam hal ini adalah pihak sekolah, belum bisa dikatakan amanah atau 

bertanggung jawab terhadap pemberian dana program Indonesia pintar yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut. 

3. Takaful (Jaminan Sosial) 

Takaful merupakan jaminan sosial, dengan adanya jaminan sosial 

untuk masyarakat akan memberikan dan mendorong terciptanya hubungan 

yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui program Indonesia 

pintar yang merupakan salah satu jaminan sosial atau suatu pertolongan yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat pada masyarakat miskin untuk mencegah 

anak putus sekolah dengan memberikan dana bantuan secara tunai. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, bahwasanya program Indonesia pintar 

belum dapat dikatakan efektif karena belum memenuhi kriteria adil dan 

bertanggung jawab. Belum adanya kesadaran dari masyarakat dan pihak sekolah 

dalam merealisasikan program tersebut dengan baik. Namun program tersebut 



102 
 

 

hanya sebagai bentuk jaminan sosial dari pemerintah kepada masyarakat agar 

terciptanya hubungan yang baik. 

Dalam mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat yang biasa dalam islam 

disebut falah untuk mencapai maslahah, Imam Ghazali menerangkan bahwa 

kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, 

yaitu agama, jiwa akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari 

pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut  meliputi: kebutuhan pokok 

(dharuriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kesempurnaan (tahsiniyat).  

1. Kebutuhan pokok (Ad-dharuriyat) 

 Kebutuhan pokok dalam pemeliharaan lima tujuan syariat yaitu agama 

jiwa, akal, keturunan dan harta, dapat dijabarkan kebutuhan tersebut berupa 

sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), serta 

kebutuhan pokok lain seperti pendidikan dalam pemenuhan pemeliharaan 

akal, serta kesehatan dalam pemenuhan jiwa.  

 

 

 

a. Kebutuhan Sandang 

 Kebutuhan sandang merupakan hal yang penting untuk terpenuhi 

karena dalam beraktifitas manusia membutuhkan sandang uatau pakaian 

untuk berpergian. 
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 Berdasarkan data yag didapat di lapangan masyarakat penerima 

program Indonesia pintar secara keseluruhan sudah mampu memenuhi 

kebutuhan sandangnya sebanyak 50 responden mengaku membeli baju 

baru 1 kali setiap tahunnya dan 1 orang menjawab membeli pakaian baru 

lebih dari 1 kali setiap tahunnya. 

b. Kebutuhan Pangan/ Makan 

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting dan 

harus terpenuhi, karena manusia untuk bertahan hidup dan menjalani 

semua aktifitas kesehariannya harus memenuhi kebutuhan akan makan 

setiap harinya. 

Berdasarkan data lapangan yang didapat dengan cara wawancara 

dengan responden yang menerima kartu Indonesia pintar, diketahui 

bahwa pola makan masyarakat penerima dana PIP tersebut sudah 

memenuhi standar yaitu makan sebanyak 3 kali sehari dan 

mengkonsumsi susu/daging/ayam/ikan 2 kali atau lebih dalam satu 

minggu sebanyak 36 keluarga atau 70,5% dari total keluarga penerima 

Kartu Indonesia Pintar. Secara keseluruhan masyarakat penerima dana 

program Indonesia pintar tidak tepat sasaran mengingat dari segi 

tercukupinya kebutuhan makanan yakni tetap makan 3 kali sehari dan 

tetap terpenuhi gizinya. Program Indonesia pintar tidak memberikan 

dampak terhadap terpenuhinya kebutuhan pangan, karena pada dasarnya 

program Indonesia pintar adalah dana yang diberikan pemerintah untuk 
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biaya sekolah anak. Baik sebelum maupun sesudah adanya program 

Indonesia pintar masyarakat penerimanya tetap makan 3 kali sehari dan 

terpenuhi gizinya. 

c. Tempat Tinggal 

Rumah merupakan hal yang penting dalam sebuah keluarga 

sebagai tempat berlindung setiap harinya. Berdasarkan hasil wawancara 

di lapangan sebanyak 40 keluarga sudah menghuni rumah sendiri, selain 

itu kondisi rumah yang sudah ditembok plester dan luas yang sudah 

memenuhi kategori layak huni yaitu 8m2 untuk setiap satu anggota 

keluarga dan jenis lantai yang sudah disemen bahkan dikermik. 

Berdasarkan data yang didapat tersebut dapat dilihat bahwa sebagian 

besar penerima program Indonesia pintar sudah dikategorikan mampu, 

sehingga adanya program Indonesia pintar ini tidak memberikan 

dampak yang signifikan terhadap tingkat perumahan, karena pada 

dasarnya program Indonesia pintar merupakan program yang memberi 

dana bantuan secara tunai untuk biaya sekolah anak penerima program 

tersebut. 

 

d. Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan dimana jiwa dan raga seseorang dalam 

keadaaan yang baik untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Kesehatan 

masyarakat di Kelurahan Kupang Teba sudah peduli akan kesehatan 
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dirinya dan keluarganya, karena berdasarkan jawaban semua responden 

mengatakan setiap ada yang sakit langsung dibawa ke puskesmas 

terdekat. 

e. Pendidikan  

 Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan 

kemampuan, keterampilan serta pengetahuan  seseorang yang akan 

berdampak terhadap perbaikan taraf hidup seseorang. 

  Dari hasil wawancara kesemua responden menjawab seluruh anaknya 

mengenyam pendidikan. Jumlah anak SD penerima KIP yang tidak 

terdapat SPP atau biaya sekolah perbulannya ada sebesar 27 anak, 

sedangkan SMP sampai SMA yang menggunakan jalur bina lingkungan 

yang merupakan program walikota Herman HN ada sebanyak 28 anak. 

Adapula yang tiap bulannya mengeluarkan uang untuk pembayaran SPP 

atau biaya sekolah berjumlah 13 anak, sedangkan sisanya yang 

dikategorikan lulus sekolah tetapi masih menerima KIP berjumlah 4 

anak.  

Berdasarkan pada kondisi tersebut diketahui bahwa biaya pendidikan 

anak penerima KIP secara keseluruhan tidak ada biaya perbulan yang 

harus dibayar kepada pihak sekolah, tentu saja dana dari bantuan 

program Indonesia pintar tidak dimanfaatkan untuk membayar uang 

sekolah akan tetapi responden mengaku dana tersebut digunakan untuk 

keperluan lain seperti membeli buku, peralatan sekolah, biaya 
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transportasi anak dan uang jajan anak setiap harinya, dan ada juga yang 

menjawab bila belum diperlukan akan ditabung untuk berjaga-jaga bila 

ada keperluan  sekolah anak yang sifatnya mendadak. Bahkan ada 

responden yang menjawab bila dana tersebut sudah digunakan untuk 

keperluan sekolah anak tapi masih tersisa maka uang tersebut digunakan 

untuk makan sehari-hari. Dari hasil wawancara dengan responden secara 

keseluruhan dana tersebut membantu dalam pendidikan anak. Akan 

tetapi bila dilihat lebih lanjut ada atau tidaknya program Indonesia 

pintar tersebut secara keseluruhan anak dari responden dapat tetap 

bersekolah karena tidak adanya biaya sekolah perbulan yang harus 

dibayar, sedangkan wawancara dengan orang tua dari anak yang masih 

harus membayar biaya sekolah setiap bulannya mengatakan dana 

tersebut hanya cukup untuk membayar uang sekolah beberapa bulan 

saja, sisanya orang tua masih membayarkannya sendiri dari hasil 

pendapatan setiap bulannya. Maka program Indonesia pintar tersebut 

hanya mampu meringankan biaya sekolah anak penerima KIP.  

 

 

2. Kebutuhan sekunder (Al-hajiyat) 

 Kebutuhan sekunder juga penting dalam menunjang pemeliharaan 5 

tujuan syariat, untuk menghilangkan kesulitan dalam mencapai 

kesejahteraan. Kebutuhan sekunder seperti kebutuhan akan penerangan yang 
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membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kesemua responden sudah 

terpenuhi kebutuhan akan penerangan, karena semua rumah mereka sudah 

dialiri arus listrik yang dapat membantu kehidupan mereka sehari-hari. 

3. Kesempurnaan (Tahsiniyat) 

 Kesempurnaan atau kebutuhan tersier berguna sebagai pelengkap 

dalam mencapai kesejahteraan seperti keindahan dan kenyamanan hidup. 

Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan pokok dan 

sekunder. Semua responden menjawab bila mereka memiliki uang lebih 

setelah terpenuhinya semua kebutuhan mereka, mereka menghabiskan waktu 

bersama keluarga dengan jalan-jalan ke tempat rekreasi. 

Dari pemaparan diatas program Indonesia pintar hanya memenuhi salah satu 

dari kunci pemeliharaan untuk mencapai kesejahteraan yaitu kebutuhan pokok 

(Ad-dharuriyat), yakni untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga dari 

penerima program tersebut dalam membiayai pendidikan anak. Namun demikian 

penerima dari program Indonesia pintar masih tidak tepat sasaran hal tersebut 

akan menjadi tidak berarti, karena pada dasarnya keluarga penerima program 

Indonesia pintar secara keseluruhan sudah dikategorikan mampu. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
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Kesimpulan dari hasil penelitian “Efektifitas Program Indonesia Pintar 

terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif 

Ekonomi Islam” (Studi di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung 

Utara Kota Bandar Lampung) adalah sebagai berikut: 

1. Efektifitas program Indonesia pintar terhadap upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kupang Teba sejauh ini belum bisa 

dikatakan efektif mengingat indikator pengukuran efektifitas yakni ketepatan 

sasaran, ketepatan waktu dan pemanfaatan dana, hanya ketepatan waktu saja 

yang terpenuhi. Program Indonesia pintar belum mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat karena secara keseluruhan penerima sudah dapat 

dikategorikan keluarga mampu atau bukan rumah tangga miskin. Dilihat dari 

indikator kesejahteraan yakni tingkat kebutuhan dasar, tingkat kehidupan 

dan memperluas skala perekonomian rakyat, program tersebut belum mampu 

memenuhi seluruh indikator tersebut, karena program Indonesia pintar hanya 

membantu meringankan biaya sekolah anak, sehingga pendapatan yang 

mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. 

2. Efektifitas program Indonesia pintar terhadap upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kupang Teba dalam perspektif 

ekonomi islam yang dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu 

keadilan, tanggung jawab dan takaful (jaminan sosial), hanya satu saja yang 

terpenuhi yakni takaful (jaminan sosial) bentuk jaminan sosial yang 

diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam mendorong terciptanya 
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hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah. Dari segi peningkatan 

kesejahteraan, program Indonesia pintar belum dapat dikatakan mampu 

menigkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun program Indonesia pintar 

mampu memenuhi salah satu kebutuhan pokok (Ad-dharuriyat) yakni 

meringankan biaya pendidikan anak sehingga pendapatan mereka dapat 

dialokasikan kepada kebutuhan yang lain. Namun hal tersebut menjadi tidak 

ada artinya dikarenakan pada dasarnya secara kesluruhan penerima dana 

program Indonesia pintar sudah dikategorikan mampu. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berkut: 

1. Bagi pemerintah, perlunya pendataan ulang penerima program Indonesia 

pintar agar tidak ada lagi ketidak tepatan sasaran karena pada dasarnya 

masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Pendataan ulang lebih baik 

melibatkan pihak sekolah karena pihak sekolah lebih tahu mana siswa yang 

masih sekolah, mana yang mampu atau tidak. Jadi perlunya lebih 

terorganisir antara pihak pusat dan sekolah dalam mendapatkan data yang 

benar-benar valid agar program tersebut tepat sasaran. 

2. Bagi pihak sekolah, diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap tugas 

yang telah diberikan. Perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap 

pemanfaatan dana sehingga tidak ada lagi penyalah gunaan pemanfaatan 

dana, baik yang dilakukan pihak sekolah maupun pihak penerima program. 
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3. Bagi penerima program, diharapkan untuk tidak menggunakan dana tersebut 

untuk hal-hal lain diluar kebutuhan untuk pendidikan anak. Bagi keluarga 

yang tergolong mampu diharapkan adanya kesadaran agar tidak lagi 

menerima dana bantuan tersebut, dengan cara mengembalikan kartu 

Indonesia pintar kepada pihak RT dan RT mengembalikannya pada 

kelurahan agar bisa diproses lebih lanjut. 

4. Untuk penelitian lanjutan perlu diteliti efektifitas beberapa program 

penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah 

sehingga dapat diketahui program mana yang lebih memberikan pengaruh 

lebih besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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Data Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar  

di Kelurahan Kupang Teba Kota Bandar Lampung 

No. Nama Anak Penerima 

KIP (Kartu Indonesia 

Pintar) 

Nama Orang 

Tua/ Wali yang 

diwawancara 

Alamat 

1. 1. Ayu Septiani 

2.Arya Mahmudi 

Nurbaiti 

 

Jl. MS.B.Bara Gg.Anggrek 

No.34 

2.  3. M. Raka Satinah  Jl.MS.B.Bara Gg. Haji 

Arsyad 

3. 4. Risiska Pratiwi Rosidah Jl.MS.B.Bara Gg. Palm 

No.14 

4. 

 

5. Rangga Aditya 

6. Febri Falentino 

Khairiyah 

 

Jl.MS.B.Bara Gg. Haji 

Arsyad 

5. 7. Dela Aryanto Kamsanah  Jl.MS.B.Bara Gg. Teratai 

6. 8. Vicki Yoga P Agus  Jl.MS.B.Bara Gg. Haji 

Arsyad 

7. 9.Cinta Zulaika Yulia Jl.MS.B.Bara Gg. Haji 

Arsyad  

8. 10. Ica Meliani Yasinah Jl.MS.B.Bara Gg.Palm No.23 

9. 11. Alzir Paratama 

12. Dafa Arya 

Rubiah 

 

Jl.Pangeran Diponegoro Gg. 

Batu Gajah 

10. 13. Nurul Fatmawati Adung Jl.Cipto Mangunkusumo Gg. 

Melati No.107 

11. 

 

14. Fernanda 

15. Dinda Apriliani 

Suryani Jl.Cipto Mangunkusumo Gg. 

Melati 

12. 16. Irfiani Yunita Maryama Jl.MS.B.Bara Gg.Bogenvil 

No.78 

13. 17. Mutmainah Muhammad 

Buang 

Jl.MS.B.Bara Gg. Bogenvil 

14. 18. Yulia Aryanti Arfina Jl.MS.B.Bara Gg. Raflesia 

15. 

 

19. Meleniasari 

20. M. Sandi 

21. Mega Septiyana 

22. Septiani 

Sariyah 

 

Jl.MS.B.Bara Gg. Raflesia 

No.14 

16. 23. Inayah Sari Amin Prianto Jl.MS.B.Bara Gg. Palm 

No.12 

17. 24. M.Putra Pratama Suryani Jl.MS.B.Bara Gg. Haji 

Arsyad 
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18. 

 

25. Siti Nurfadila 

26. Irni Eka Krismayanti 

27. M. Agal Farizi 

Nuraini 

 

Jl.MS.B.Bara Gg. Palm 

19. 28. Romlah Rizmayati Sumiati Jl.MS.B.Bara Gg. Haji Rebo 

20. 29. Danu Apriliansyah Suarti Jl.MS.B.Bara Gg.Sedap 

Malam No.31 

21. 30. Arya Harisna Mursanah Jl.MS.B.Bara Gg. Dahlia 

No.9 

22. 31. Irfan Maulana Haryani Jl.MS.B.Bara Gg. Delima 

23. 32. Desmalinda Lisaini Jl.MS.B.Bara Gg. Delima 

24. 33. Siti Anisa Rizka Jl.MS.B.Bara Gg. Delima 

25. 34. Deliani Sumiharni Jl.MS.B.Bara Gg. Delima 

26. 35. Rahmawati Yusnawati Jl.MS.B.Bara Gg. Delima 

No. 9 

27. 

 

36. Dion Purnomo 

37. M. Wildan Saputra 

Mam Nona 

 

Jl.MS.B.Bara Gg. Melati 

No.15 

28. 

 

38. Tarisa Permatasari 

39. Dewi Larasati 

Tri Marsini 

 

Jl.MS.B.Bara Gg. Melati 

No.13  

29. 40. Ahmad  Haryanti Jl.MS.B.Bara Gg. Dahlia 

30. 41. Eka Maryani Suningsih Jl.MS.B.Bara Gg. Melati 

31. 42. Awan Setiawan Nani Jl.MS.B.Bara Gg. Delima 

32. 43. WIdya Indriani Dian Jl.MS.B.Bara Gg. Delima 

33. 44. Celia Novita 

45. Dito Destian 

Suminem 

 

Jl.MS.B.Bara Gg.Dahlia 

No.25 

34. 46. Rajwa Gita Novita  Jl.MS.B.Bara Gg.Dahlia 

No.25 

35. 47. Danda Windy Kismawati Jl.MS.B.Bara Gg. Nangka 

No.34 

36. 48. Kejora Meri Maratun Jl.MS.B.Bara Gg. Nangka 

No.14 

37. 49. Dinda Nur Indah Jl.MS.B.Bara Gg. Dahlia 

No.26 

38. 

 

50. M. Fajar 

51. Suci Rahma Wulan 

Sulastri 

 

Jl.MS.B.Bara Gg. Melati 

No.35 

39. 

 

52. Devi Kurniati 

53. Sundari 

54. Dini Amelia 

Khotimah 

 

Jl.MS.B.Bara Gg.Nangka 

No.44 

40. 55. Sarah  M. Jasra Jl.MS.B.Bara Gg.Anggrek 

41. 

 

56. Mahendra Adika 

57. Yofi Putra 

Dewi 

 

Jl.MS.B.Bara Gg. Menanga 

No.44 

42. 58. Nadita Dwi Nuraini Jl.MS.B.Bara Gg. Menanga 
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43. 59. Lulu Adila Kusnaini Jl.MS.B.Bara Gg. Menanga 

No.16 

44. 

 

60. M.Jodi 

61. Zaskia Nabila 

Rumyana 

 

Jl.MS.B.Bara Gg. Sedap 

Malam No.33 

45. 62. Mila Safira 

63. M. Jeni Setiawan 

Amnah 

 

Jl.MS.B.Bara Gg.Sedap 

Malam 

46. 

 

64. Dewi Pratiwi 

65. M. Halfi 

Yunaini 

 

Jl.MS.B.Bara Gg.Kaca Piring 

No.2 

47. 

 

66. Diah Indriani 

67. Dedi Rianto 

Destiana  

 

Jl.MS.B.Bara Gg.Sedap 

Malam No.29 

48. 68. Nur Aida Mastunah Jl.MS.B.Bara Gg.Kaca Piring 

No.10 

49. 

 

69. Anggini 

70. Andan Saputra 

Nining 

 

Jl.MS.B.Bara Gg.Anggrek 

50. 71. Cinta Aprilia Dina Marlina Jl.MS.B.Bara Gg.Palm 

51. 72. Riski Apiyati Jl.MS.B.Bara Gg.Sedap 

Malam 
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PANDUAN WAWANCARA 

Identitas Responden 

 Nama     : Ibu Mega Puri., S.Pd 

     Jabatan : Kasi Kelembagaan Pendidikan Dasar  Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Bandar Lampung 

Daftar Pertanyaan : 

1. Bagaimana mekanisme penetapan penerima KIP ? 

2. Kemungkinan masih adakah yang belum menerima KIP padahal sudah 

tercantum dalam data penerima manfaat ? 

3. Kapan dimulai pemberian KIP ? Bagaimana mekanisme penyalurannya ? 

4. Bagaimana pihak dinas memberi pengarahan atau sosialisasi kepada pihak 

sekolah mengenai PIP ? 

5. Bolehkan pencairan dana Program Indonesia Pintar dilakukan pihak sekolah ? 

6. Mungkinkah ada penerima KIP tetapi belum menerima dana bantuan tersebut? 

7. Berapa kali pencairan dana KIP dalam 1 tahun ? 

8. Pada waktu kapan seharusnya dana KIP diterima ? 

9. Serentakkah pemberian dana KIP tersebut pada penerima PIP ? 

10. Sejauh ini menurut anda apakah program ini sudah terlaksana dengan baik ? 

11. Sejauh ini adakah keluhan dari pihak-pihak terkait seperti orang tua ataupun 

pihak sekolah mengenai PIP ? 

12. Apa bedanya PIP dengan program BSM ? 

13. Apakah penerima BSM sama dengan penerima PIP ? 
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PANDUAN WAWANCARA 

Identitas responden 

Nama    : Bapak Edy Purwady 

Jabatan    : Staf Pemerintahan Kelurahan Kupang Teba dan anggota 

Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKKS) 

Daftar pertanyaan: 

1. Bagaimana mekanisme penetapan awal penerima Program Indonesia 

Pintar ? 

2. Mengapa data kemiskinan yang digunakan masih data yang lama ? 

3. Berapa banyak penerima PIP yang ada di Kelurahan Kupang Teba ? 

4. Mengapa masih ada yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar ? 

5. Mengapa ada KIP yang dikembalikan ? 

6. Bagaimana mekanisme pendistribusian KIP ? 

7. Bagaimana pendapat anda mengenai PIP ? 
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PANDUAN WAWANCARA 

ORANG TUA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR 

DI KELURAHAN KUPANG TEBA 

Daftar Pertanyaan Terkait Karakteristik dan Keadaan Responden: 

 Nama  : 

 Umur  : 

 Alamat  : 

1. Apa pekerjaan anda ? 

2. Apa pendidikan terakhir anda ? 

3. Berapa penghasilan setiap bulannya ? 

4. Apakah anda memiliki penghasilan tetap setiap bulannya ? 

5. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan berapa jumlah anak anda ? 

6. Apakah semua anggota keluarga mengenyam pendidikan ? 

7. Apakah luas rumah Bapak/Ibu minimal 8m2 untuk setiap anggota keluarga? 

8. Apakah bapak/ibu memiliki rumah sendiri ? 

9. Apakah jika ada anggota keluarga yang sakit langsung dibawa pergi berobat 

ke puskesmas terdekat ? 

10. Berapa kali anda dan keluarga makan dalam 1 hari ? 

11. Berapa kali anda dan keluarga mengkonsumsi daging/ susu/ ayam/ikan dalam 

1 minggu ? 

12. Berapa kali anda membeli pakaian dalam 1 tahun ? 

13. Apakah anda memasak menggunakan kompor gas ? 

14. Apakah jenis lantai rumah anda minimal terbuat dari semen ? 

15. Apakah jenis dinding rumah anda minimal tebuat dari tembok diplester ? 

16. Apakah anda sudah memiliki MCK sendiri ? 

17. Apa sumber air yang anda gunakan untuk minum atau memasak ? 

18. Apakah anda memiliki tabungan atau kendaraan bermotor ? 



xxiii 
 

 

19. Apakah anda dan keluarga melakukan rekreasi bersama ? 

Daftar Pertanyaan Terkait Program Indonesia Pintar: 

 Nama Anak : 

 Asal Sekolah : 

1. Berapakah biaya sekolah setiap bulannya ? 

2. Sejak kapan menerima KIP? 

3. Kapan pencairan dana PIP? 

4. Bagaimana mekanisme pencairan dana KIP ? 

5. Sudah berapa kali menerima dana PIP? 

6. Berapa jumlah dana yang diterima? 

7. Digunakan untuk apa saja dana PIP? 

8. Bagaimana sekolah mengarahkan proses pencairan dana dan pemanfaatan 

dana? 

9. Bagaimana sekolah memantau pemanfaatan dana? 

10. Bagaimana sekolah mengevaluasi pemanfaatan dana? 

11. Bagaimana sekolah membimbing pertanggung jawaban penggunaan 

pendanaan? 

12. Menurut anda apakah program Indonesia pintar dapat membantu dalam 

membiaya sekolah anak ? 
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FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

A. Proses Wawancara dengan Pihak Dinas Pendidikan 

 

 

 

 

 

B. Proses Wawancara dengan Pihak Masyarakat Penerima PIP 

 

 



xxv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


