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Pendahuluan 

Kemiskinan di Indonesia menjadi perihal yang sulit di hilangkan dari negara ini, 

bahkan di dalam setiap negara di dunia, dan dalam wilayah Indonesia 

kemiskinan menjadi sebuah fenomena yang merata dalam setiap wilayahnya. 

Kurang baik nya ekonomi kita menjadikan angka kemiskinan di Indonesia lebih 

besar dari negara-negara asia tenggara lain nya. Aspek yang ada di dalam 

negara kurang mampu membantu setiap warga negara yang di kategorikan 

dalam angka menenga kebawah dalam kegiatan ekonomi, dan berdampak pada 

pendidikan warganya. Sehingga kurang mampu dalam menempuh pendidikan 

setara SD.SMP,SMA Atau pun lingkup Universitas hal ini juga berpengaruh 

dalam Sumber daya manusia. 

Pembahasan  

Kurang baiknya dalam hal wawasan maupun pola pikir menjadi minimnya keunggulan dalam 

bidang Sumber daya manusia, hal itu mungkin juga di pengaruhi oleh tingkatan pendidikan 

yang tidak bisa mengimbangi era globalisasi yang memaksa kita untuk lebih berkembang 

atau pun bermutitalent demi memaksimalkan apa yang di butuhkan sebuah pekerjaan 

tersebut, dan kurang berjalan baik nya program-program pemerintah guna mengurangi angka 

kemiskinan yang ada di negara, kurang maksimalnya penanggulangan kesejahteraah sosial, 

sekolah gratis anak kurang mampu, dan program kesehatan seharusnya lebih di kembangkan 

dan bersifat jangka panjang, dan salah satu peran modal sosial tersebut setidaknya lebih 

membantu setiap warganya, dalam kebutuhan ekonomi yang kurang. 

baik dan sekurang kurangnya tidak lebih menjadikan setiap warga negara lebih berpendidikan 

dan memiliki karakter di pola pikir maupun tujuan hidupnya, dan hal itu juga akan 

mengurangi tingkat kejahatan yang ada di Indonesia, yang mayoritasnya juga memang 

seorang masyarakat dari kolongan bawah ataupun yang kurang baik dalam hal pendidikan. 

Memang tidak bisa di pungkiri  angka criminal juga tinggi di negara ini, bertujuan mencari 

sebuah keuntungan sepihak dengan cara kekerasaan menjadi peristiwa yang sering terjadi, 

semoga pemerintah lebih bijak dalam penerapan program ataupun tunjangan untuk rakyat, 

agar kemiskinan yang selama ini mencapai nilai angka rata2 negara dengan angka 

kemiskinan tinggi setidaknya dapat berkurang dari titik utamanya. 

 

 



Kesimpulan dan Saran 

Secara utama  program progam pemerintah harus di dukung penuh atau pun 

lebih di kembangkan, dan setiap masyarakatnya harus lebih mendukung penuh 

dan saling bekerja sama dengan pemerintah guna mengatasi permasalahan yang 

ada, mentaati peraturan yang ada, menjalankan program yang telah di terapkan, 

dan disiplin tentu juga memaksimalkan pengendalian laju pertumbuhan 

penduduk. Lalu pemerintah harus berani membuat program kesejahteraan dalam 

bidang pendidikan berjangka panjang, guna menjadikan setiap warganya 

memiliki pendidikan dan berpola pikir yang baik dan lebih enerjik guna 

mendukung SDM Indonesia, Dalam perkembangan sebuah negara dalam 

menyikapi dan menerima dengan baik perkembangan globalisasi. Tentu juga 

akan lebih mengurangi tingkat kejahatan yang ada pada negara. 
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