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tetangga. Sedangkan bagi yang berumur 21 sampai 60 sebagai sumber 

potensial yang dapat dipergunakan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki 

untuk ikut mencari nafkah, memenuhi kebutuhan dan bahkan bisa 

menanlTn-.~1~~ .• k . ,,: _ oa~ .. gi enussman. 

ketergantungan dan beban secara ekonomi atau fisik bagi keluarga dan 

sebagai sesepuh yang dapat membimbing yang lain, akan tetapi bisa juga 

akan tetapi karena dengan kearifannya usia Ianjut dijadikan sebagai panutan, 

Sementara umur 61 keatas merupakan usia non produktif secara pisik 

maupun orang lain. 

ekonomi sehingga dapat menimbulkan masalah tersendiri bagi keluarga 

umunya masih bergantung pada orang tua atau belum mandiri secara 

orang tuanya mampu membiayai pendidikan. Bagi yang telah menikah pada 

karena mereka-mereka ini masih berusia dalam menuntut ilmu bila mereka 

masih membutuhkan perlindungan dan bimbingan dari orangtua terutama 

jumlah usia ketergantungan dimana antara umur O tahun sampai 20 tahun 

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan umur menuniukkan bahwa 

potensi masalah bila tidak didayagunakan baik secara tenaga maupun 

mengembangkan pola pemikiran untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

keluarga dengan baik. 

menggerakkan sumberdaya lainnya. Di sisi lain jumlah ini dapat menjadi 

merupakan sumberdaya utama yang dapat dimanfaatkan dalam 
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berpendidikan SD yakni 5.697 orang atau 28,69 persen. Sedangkan yang 

berpendidikan SLTP berjumlah 2.695 orang atau 13.09 persen, dan yang 

berpendidikan SLTA berjumlah 3.005 orang atau 14.60 persen serta 

Tabel 2 menunjukkan bahwa, sebagian besar penduduk Sumedang 

Sumber: Sumedang , 2011 

No Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1 Belum Sekolah 4.186 20.34 
2 Tidak Tamat SD 1.668 8.10 
3 Tam.at SD 5.697 27.69 
4 TamatSLTP 2.695 13.09 

--- -- - -··· -- - - ----~-- -- --- ---------- - j_ 005 - 14.60 5 TamatSLTA 
6 Tam.at Diploma 1.514 7.35 
ij TamatS1 1.729 8.40 
8 TamatS2 61 0.29 
9 TamatS3 10 0.14 

Jumlah 20.579 100.00 

Tabet 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sumedang 
Tahun2011 

tabel 2 berikut 

kemampuan seseorang dalam mengelola dirinya dengan lingkungannya. 

yang dimiliki oleh para keluarga pekerja sektor informal di Sumedang. 

Menurut data dari pemerintah Sumedang yang dapat disimak pada 

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

Paparan ini bertujuan untuk melihat bagaimana potensi/ sumber 

daya xnanusia dari tingkat pendidikan dari masyarakat Sumedang. 

Tingkat pendidikan merupakan salah aspek untuk mengukur tingkat 
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Tingkat pendidikan masyarakat Sumedang yang sederhana 

tersebut, dapat berdampak pada upaya untuk mengakses pada pekerjaan 

sumber yang lain. 

sehingga membuat masyarakat kurang mampu mengakses pada sumber- 

masyarakat/kehidupan keluarga miskin di masa yang akan datang, 

yang lebih tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada kehidupan 

mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan formalnya pada tingkat 

tidak memiliki mata pencaharian tetap yang memungkinkan anak-anak 

kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat ekonomi lemah, karena 

mengukur kemiskinan. Gambaran tersebut menunjullan bahwa dengan 

Mengingat pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam 

(S:MP), dan dilihat pada jumlah penduduk masih terdapat 4. 892 orang 

yang tidak termasuk pada jumlah penduduk berdasarkan pendidikan. 

melanjutkan pendidikannya pada sekolah menengah tingkat pertama 

memungkinkan 2.996 anak berusia sekolah dasar (SD) yang tidak dapat 

:Memperhatikan gambaran data yang tertera pada tabel 4 bahwa, akan 

Data tsrsebut menunjullan bahwa sumbsrdaya manusia begitu 

penting, karena dengan pendidikan yang lebih memadai diharapkan 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap pola pikir sehingga mereka 

mampu berkreasi dalam memperbaiki kehidupan keluarganya, 

atau 16.18 persen, 

penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi berjumlah 3.334 orang 
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Sumber: Sumedang , 2011 

NO Mata Pencaharian Jumlah % 
1. Pegawai Negeri Sipil 1.906 25.91 
2. Pegawai Swasta 1.706 23.19 
3. Pedagang 1.588 21.58 
4. Pertukangan 571 7.77 
5. Petani 680 9.25 
6. Jasa 816 11.09 
7. TNI/POLR 89 1.21 

Jumlah 7.356 100.00 

Tabet 3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
Sumedang Tahun 2011 

pencaharian. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3 berdasarkan mata 

yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik dari sekarang. 

masyarakat Sumedang yang dapat mengakses pada lapangan pekerjaan 

Paparan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan 

1 JunJah Penduduk Berdaurbn Mata Pencaharian 

yang lebih baik, dan akan mempengaruhi pada pola pikir dan wawasan 

masyarab.t dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk kemajuan dan 

perkembangan kesejahteraan hidup mereka. Hal ini juga akan 

berpengaruh pada kemampuan mereka untuk mengakses pada lapangan 

pekerjaan yang lebih baik. 
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untuk pangan dan papan saja sangat sulit di era ini. 

tercukupi untuk membiayai pendidikan secara maksimal, sedangkan 

memiliki peketjaan tetap dan hanya ketja serabutan sehingga kurang 

anak ingin dapat mengenyam pendidikan tinggi, tetapi orangtua tidak 

kesulitan karena penghasilan orangtua yang tidak mencukupi. Anak- 

mengatakan bahwa pendidikan memang sangat penting namun selalu 

untuk keluarga miskin di Sumedang yang peneliti temui, mereka 

ini erat kaitannya dengan tingkat pendidikan, karena pada umumnya 

menyebabkan banyaknya jumlah keluarga mis.kin di Sumedang. Aspek 

Aspek mata pencaharian ini merupakan aspek penting yang 

kemiskinan di Sumedang. 

sebagian masyarakat ini dapat berperan dalam menanggulagi masalah 

baik, Harapannya bahwa dengan mata pencaharian yang dimilki 

penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan 

memiliki mata pencaharian tetap yang akan berpengaruh pada 

yang mengalami masalah kemiskin-an, karena tidak Sumedang 

memenuhi kebutuhan pokok keluarganya dan bila memungkinkan 

keluarganya tidak terjerat dalam kemiskman seperti sebagian masyarakat 

dapat mempergunakan untuk pencaharian masyarakat Sumedang 

aset bagi sebagian warga masyarakat Sumedang. Dengan mata 

Tabel 3 menunjukkan bahwa, aspek mata pencaharian merupakan 
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disimak dalam tabel 4 di bawah ini. 

norma yang berlaku dalam komunitas tertentu. Untuk lebih jelas dapt 

juga merupakan tuntunan atau pedoman untuk memperkuat nilai serta 

implementasi dari ajaran agama yang dianut seseorang. Dan agama ini 

dorongan bagi yang membutuhkan dan hal ini didasarkan pada 

dapat berupa pemberian informasi, memberikan mostivasi atau 

orang tanpa membedakan status dan kedudukan, namun membantu 

memberikan sesuatu dalam bentuk fisik, akan tetapi dapat membantu 

mengalami kesusahan. Membantu orang Iain bukan berarti harus 

tindakan membeda-bedakan untuk membantu siapapun yang 

sebagai penganut agama yang baik. Ajaran dari agama apapun tentu 

merefleksi kembali tentang pengaruh agama dalam kehidupan manusia 

Paparan mengenai agama mengajak para pembaca untuk 

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

pembangunan sosiaI dalam bentuk atau perlindungan sosial/jaminan 

sosial, 

kekuatan untuk mengakses sumber-sumber pembangunan termasuk 

tidak terdata dan tidak diperhitungkan, sektor informal kurang memiliki 

Berdasarkan pada paparan data di atas sektor informal sering 
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kepercayaan agama telah dimiliki oleh semua pekerja sektor informal, 

masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Modal sosial dalam bentuk 

di)8.ga. Agar modal sosial tersebut dapat memberikan manfaat bagi 

yang berbeda .. beda, akan tetapi kenyamanan dan kebersamaan tetap 

masalah kemiskinan. Walaupun masyarkat Sumedang memeluk agama 

islam dapat juga dipergunakan untuk membantu menanggulangi 

perkotaan, Masyarakat di Sumedang sebagian besar memeluk agama 

merupakan gambaran salah salah satu pluralitas dan ciri-ciri masyarakat 

membutuhkan pertolongan. Keberagaman agama di Sumedang juga 

memiliki perhatian dalam membantu orang-orang lemah yang 

menghambat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang 

untuk mengatur dan mengubah perilaku-perilaku negatif yang dapat 

modal penting dalam masyarakat Sumedang yang dapat digunakan 

Tabel 4 menunjukkan bahwa, agama merupakan salah satu 

Sumber: Sumedang , 2011 

No Agama Jumlah % 
1. Islam 24.106 94.64 
2 Kristen 501 1.96 
3. Khatolik 535 2.10 
4. Hindu 244 0.96 
5. Budha 85 0.34 

Jumlah 25.471 100.00 

Tabel 4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Sumedang 
Tahun 2011 
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berikut terlihat jelas kesenjangan antara penduduk kelas atas, menengah 

sampai pada tingkat paling bawah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel 5 berikut 

permasalahan kemiskinan di Sumedang, yang dilihat dari segi tingkatan 

kesejahteraan berdasarkan indikator dari BKI<BN. Berdasarkan dat 

Paparan data berikut adalah data yang terkait dengan 

5. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan 

di lingkungan dimana mereka berada. 

keluarga miskin mampu berinteraksi dan melaksanakan peranan sosial 

kualitas hidup akan berpengaruh pada keberfungsian sosial dimana 

miskinpun akan semakin membaik dan meningkat Peningkatkan 

keluarga bagi kelansungan hidup, maka kualitas hidup keluarga 

kebutuhan dalam keluarganya. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

memperolehnya guna dapat memecahkan atau menanggulangi 

kultural, sehingga dapat mempermudah keluarga miskin dalam 

Bertolak dari pemaparan peneliti pada Iatar bslakang ini maka 

dapat diasumsikan bahwa, apa bila kapasitas dari keluarga miskin kita 

tingkatkan dalam arti memberikan kesempatan pada para keluarga 

mis.kin untu.k menjangbu pelayanan secara geografisl psilcologis dan 

namun masih perlu digali lagi menjadi motivasi dalam menghadapi 

kehidupan dan penghidupan para pekerja sektor informal. 
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orang/ bulan, luas rumah maksimal 5 m'i./ orang, sumber air bersih dari 

melihat dari kriteria penghasilan maksimal 150 ribuf Sw:nedang 

Sementara tingkat kesejahteraan yang diukur pada masyarakat 

difokuskan pada tingkatan tersebut, 

memenuhi kebutuhannya dan berdasarkan hasil dilapangan maka 

permasalahan ketidakmampuan keluarga miskin di Sumedang dalam 

dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Terkait dengan 

memenuhi kebutuhan dasar dan sosial psikologisnya akan tetapi belum 

psikologis karena alasan ekonomi. Sedangkan 1.727 KI< telah dapat 

dapat memenuhi secara keseluruhan/ sebagian kebutuhan sosial, 

telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum 

dasamya baik karena alasan ekonomi. 2.794 KI< adalah keluarga yang 

KI< yang belum dapat memenuhi keselurahan atau sebagian kebutuhan 

masyaralcat yang sangat rentan terhadap kemiskinan, Dimana terdapat 4 

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat tingkatan kesejahteraan dari 

Sumber: Sumedang , 2011 

NO Tingkat Kesejahteraan Jumlah % 
1. Pra sejahtera 4 0.07 
2 Sejahtera 1 2.794 48.63 
3. Sejahtera2 1.727 30.07 4. Sejahtera S 952 16.57 5. Sejahtera 3 Plus 268 4.66 

Jun11ah ... 5.745 100.00 . . . .. 

Tabet 5: Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan 
Sumedang Tahun 2011 
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Nainun hal ini bila di biarkan maka akan menyebabkan timbu1nya 

permasalahan sosial lainnya yang merusak tatanan kehidupan 

di Sumedang berkisar 4.16 persen relatif sedikit bila di bandingkan 

dengan jumlah penduduk di Sumedang yang berjumlah i3.47i jiwa. 

solider dengan orang-orang yang berkesusahan. Jumlah keluarga miskin 

kepercayaan, kepedulian, rasa kesatuan dan kebersaman serta rasa 

saat ini menyebabkan semakin luntumya kejujuran, keadilan, 

permasalahannya adalah karena berbagai kondisi sosial dan ekonomi 

yang nampak dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan. Akar 

Sumedang ini tidak hanya berkaitan dengan gejala-gejala kemiskinan 

penanggulangan kemiskinan perkotaan. Permasalahan kemiskinan di 

miskin di Sumedang pada tahun 2011, guna mendukung program 

berada dekat dengan lingkungan keluarga-keluarga yang tergolong 

mengandalkan tenaga kelompok ibu-ibu dasawisma yang langsung 

miskin ini diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan oleh PKK yang 

Kehidupan keluraga miskin di Sum.edang. Jum.lah keluarga 

6. Jumlah Keluarga Mi11dn Sumedang 

sehat/ syarat gizi, kepemilikan barang-barang berharga (perhiasan, 

barang elektronik) tidak lebih dari 750 ribu. 

dengan menggunakan askeskin atau SKTM, pendidikan terakhir kepala 

keluarga maksimal SMA, menu makan sehari-hari tidak memenuhi 4 

pompa atau sumur, kemampuan berobat maksimal ke PUSKFSMAS atau 
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untuk mencukupi hak-hak dasar keluarga miskin. 

sumber di Sumedang - maupun diluar Sumedang yang dapat diakses 

demografi dan sosiografi, maka perlu juga mengetahui tentang sumber- 

dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan mengacu pada kondisi 

kemiskinan yang terkait dengan ketidakmampuan keluarga miskin 

apa yang mereka butuhkan guna menanggulangi permasalahan 

pemerintah adalah bagaimana mengarahkan mereka untuk menggapai 

siapapun berhak untuk memperbaiki kehidupannya ke arah yang lebih 

baik, dan tugas pekerjaan sosial profesional sebagai wakil dari 

peneliti berasumsi bahwa hanya dengan kemampuan yang memadai 

perkotaan saat ini yang hidupnya penuh dengan persaingan maka 

Berdasarkan pada fenomena yang bsrksmbang di masyarakat 

sasaran untuk ikut bertanggung jawab terhadap program tersebut, 

dari semua pihak pemberi pelayanan dalam menyiapkan para penerima 

menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 

kemiskinan. Saat ini banyak kegiatan/ program penanggulangan 

kemiskinan yang ditawarkan kepada masyarakat, sehubungan dengan 

masalah kemiskinan, namun karena belum adanya koordinasi yang baik 

ini mengajak kita untuk berpikir secara bersama-sama dalam 

masyarakat di masa yang akan datang bagi generasi berikutnya. Kondisi 
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paguyuban ngesthibagio (mengupayakan kebahagiaan). 

tahap pemberian bantuan sesama anggota atau lebih dikenal dengan 

yang berpenghasilan sangat rendah ketika terjadi gangguan terhadap 

kelancaran penghasilan, misalnya karena sakit atau meninggal baru pada 

tidak punya modal sehingga terjerat oleh rentenier. nntuk membantu mereka 

tidak bisa makan begitu juga apabila mau melanjutkan pekerjaannya mereka 

dan kesulitan berikutnya kalau tidak bekerja berarti dia dan keluarganya 

mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inaf mereka menghadapi kesulitan, 

apalagi kalau harus mendapatkan pelayanan dokter spesialis atau untuk 

bekerja, maka mereka menghadapi kesulitan untuk berobat ke rumah saki 

mereka mengalami sakit, kecelakaan yang mengakibatkan mereka tidak bisa 

keluarga miskin (Gakin) yang berpenghasilan dibawah Rp. 300.000,-. Dan jika 

berpenghasilan tidak tetap'. Pad.a umumnya mereka masuk dalam kelompok 

tukang becak, penjual jamu gendong dan pedagang baso) pada umumnnya 

sa.ngat rentan terhadap kecelakaan hingga kematian, Informan (tukang ojeg, 

Mayoritas informan memberikan jawaban bahwa pekerjaan inform.an 

memilld resiko yang tingggt yang membahayakan pada dirinya terkait 

dengan resiko pekerjaan seperti resiko sakit, kecelakaan, hari tua dan 

kematian, bahkan kelompok pedagang asongan yang kerap natk-turun bis 

1. Resiko-resiko yang dihadapl informan sebagai pekerja sektor informal 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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meninggal dunia bukan akibat kecelakaan ketja, mereka atau lceluarganya 

berhak atas jaminan kematian Ok) berupa biaya pemakaman dan santunan 

berupa uang. Apabila pekerja telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami 

bagi peketja yang tidak mampu berketja, dan cacat, Apabila pekerja 

pemeriksaan, pengobatan, perawatan, biaya rehabilitasi, serta santunan uang 

manfaat jaminan kecelakaan kerja QKK) meliputi: biaya pengangkutan, biaya 

Menurut informan bahwa pada sektor informal belum menikmati 

pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. 

resiko, seperti jaminan kecelakaan ketja, jaminan kematian, jaminan 

Asabri. Skema Jamsostek meliputi program-program yang terkait dengan 

meliputi penyelengaraan program-program Jamsostek, Taspen, Askes, dan 

Pelaksanaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan secara umum 

pelayanan medis. 

meliputi: tunjangan hari tua, sakit, cacat, kematian, penganguran, dan 

Tahun 1952, juga mencantumkan standar minimum jaminan sosial, yang 

ketenagakerjaan, antara lain dilandasi oleh beberapa peraturan perundang 

undangan baik yang bersifat global, maupun nasional. Dalam skala global, 

pada Pasal 25 Deklarasi Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Right) 

Tahun 1948 yang dikeluarkan oleh PBB, dinyatakan, bahwa "Setiap warga 

negara mendapatkan hak atas jaminan sosial, yaitu penganguran, sakit, cacat, 

menjanda, maupun usia lanjut''. Di samping itu, Konvensi ILO No. 102 

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial di bidang 

LEMBAGA PENELITIAN STKS- BANDUNG • 
PUSAT KAHAN PEMBANGUNAN DAN KEBUAKAN SOSIAL 



43 

yakni perlindungan tatkala mengalami kecelakaan selain pelayanan 

kesehatan adalah keterjaminan pemenuhan kebutuhan tatkala sedang tidak 

bekerja, bantuan modal usaha kalau mau melanjutkan usahanya lagi, jangan 

sampai harus meminjam. ke rentenir karena bukan untuk memecahkan 

masalah akantetapi menambah permasalahan mengangsur pinjaman dan 

Perlindungan sosial lain yang dibutuhkan pekerja sektor informal 

la yak. 

kuantitas tidak bisa memenuhi kebutuhan kualitasnyapun sering kurang 

bperasional Sekolah (BOS) dan Beras untuk orang miskin walaupun secara 

kesehatan, obat yang tersedia), di bidang pendidikan yakni Bantuan 

jaminan kesehatan masyarakat pada layanan dasar di Puskesmas ( eek 

dokter spesialis atau rawat inaf. Saat ini informan hanya mendapatkan 

memberikan pelayanan Ianjutan tatkala hams mendapatkan pelayanan 

memberikan pelayanan selain pelayanan kesehatan dasar juga dapat 

diterima mereka terutama pada jaminan kesehatan masyarakat yang 

Pada umumnya informan berharap sekali perlindungan sosial dapat 

2. Kebutu.han-kebutilhan iHf (Jl"ltJIJ.fl dlllilm pe111indungan sosial 

tua QHT) yang dibayar sekaligus atau secara berkala, Sedangkan jaminan 

pemeliharaan kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja termasuk keluarganya, 

meliputi: biaya rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan 

pertolongan persahnan, diagnostik, serta pelayanan gawat darurat 

cacat total/ seumur hidup, mereka berhak untuk memperolah jaminan hari 
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pelayanan kesehatan sangat rendah. Tanpa sistem yang menjamin 

pembiayaan kesehatan, maka akan semakin banyak masyarakat yang tidak 

kesehatan yang layak. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk mensubsidi 

tidak semua anggota masyarakat mampu untuk memperoleh pelayanan 

biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh perseorangan, menyebabkan 

Saat ini jasa pelayanan kesehatan makin lama makin mahal. Tingginya 

setiap individu dapat berkarya dan menikmati kehidupan yang bermartabat 

menjadi salah satu hak dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, agar 

produktif baik secara sosial maupun ekonomi, Oleh karena itu, kesehatan 

Kesehatan yang baik dan prima memungkinkan seseorang hidup lebih 

dan kebahagiaan bagi ahli waris. 

ditinggalbn bahkan berharap jika meninggal dapat mewariskan kesenangan 

tenang dan tidak meninggalkan utang, tidak meninggalkan beban bagi yang 

dari Yang Maha Kuasa, tetapi ada kebutuhan menghadapi kematian dengan 

bahagia masih menjadi angan..angan setiap orang. Kematian adalah takdir 

membayangi para pekerja sektor informal, khawatir penertiban atau 

penggusuran sehingga bisa kehilangan tempat beketja. 

Jaminan sosial menghadapi hari tua dan pensiun serta kematian ini 

juga yang sangat dibutuhkan peketja sektor informal. Hari tua sudah menjadi 

ketetapan Yang Maha Kuasa, tapi berharap menghadapi hari tua dengan 

bunga yang memberatkan. Keterjaminan usaha atau peketjaan ini juga yang 

sangat dibutuhkan pekerja sektor informal, keterjaminan usaha ini sub 
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Dana Sehat; dan dana sosial masyarakat yang dihimpun untuk pelaanan 

sosial dasar, termasuk kesehatan, misalnya dihimpun dari dana sosial 

kesehatan mikro - dari oleh dan untuk masyarakat, misalnya dalam bentuk 

Pembiayaan kesehatan bagi sektor informal, dalam bentuk: jaminan 

rumahsakit 

. 
(BOO), gizi, posyandu, pemberantasan penyakit menular (P2M), dan rujukan 

keluarga miskin melalui subsidi biaya operasional puskesmas, bidan di desa 

krisis yaitu dengan cara memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi 

kesehatan dasar. Program ini diselenggarakan untuk mengatasi dampak 

keluarga miskin oPK..Gakin). Cakupan JPK.Gakin meliputi pelayanan 

miskin (Gakin), yaitu melalui program jaminan pemeliharaan kesehatan 

Perrlindungan kesehatan dengan memprioritaskan bagi keluarga 

untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan 

banyak penduduk terutama penduduk miskin akan mengalami kesulitan 

Dengan kecenderungan meningkatnya biaya hidup, termasuk biaya 

pemeliharaan kesehatan, diperkirakan beban masyarakat terutama penduduk 

berpenghasilan rendah akan bertambah berat Biaya kesehatan yang 

meningkat akan menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkannya, keberadaan sistem asuransi kesehatan yang 

mencakup seluruh penduduk mendesak untuk diwujudkan. Jika tidak, akan 

mereka butuhkan. 

mampu yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang 
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dasar. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pemberian bantuan beasiswa 

untuk murid SD, SLTP, dan SLTA dalam rangka mencegah terjadinya putus 

sembilan tahun", dan untuk mencegah menurunnya kualitas pendidikan 

khususnya tingkat SD dan SLTP, yang merupakan paket "wajib belajar 

upaya mengurangi angka putus sekolah yang cenderung meningkat 

bidang pendidikan, Kegiatan utama diprioritaskan antara lain pada upaya .. 

yang ada saat ini masih merupakan kegiatan Jaring Perlindungan Sosial QPS) 

Kebutuhan perlindungan dan jaminan sosial di bidang pendidikan 

dan karena itu ke depan tinggal dikembangkan lebih lanjut 

beasiswa. Berbagai upaya tersebut selama ini sebenamya sudah dilakukan 

tidak mampu membiayai pendidikannya dibantu dengan melalui skema 

memiliki bakat dan kemampuan intelektual yang tinggi tetapi keluarganya 

paling tidak sampai jenjang pendidikan 9 tahun. Bagi anak-anak yang 

keluarga yang tidak mampu untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya 

Bantu.an sosial di sektor pendidikan berkaitan dengan membantu 

keagamaan dari semua agama (kolekte, dana paramitha, infaq, dll). 

Pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin dengan prinsip asuransi, dalam 

bentuk pembiayaan premi oleh pemerintah untuk JPK-Gakin. (Misalnya 

dengan memadukan dana Jaring Pengaman Sosial- Bidang Kesehatan (JPS 

BK) dengan dana subsidi bahan bakar minyak agar pemanfaatannya 

maksimal di berbagai tingkat pelayanan mulai dari pelayanan dasar hingga 

ke rujukan RS.) 
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dari Pemerintah kemudian ditambah oleh Jaminan kesehatan dari 

miskin yang diberikan oleh Pemerintah melalui APBN yang memberikan 

pelayanan kesehatan dasar sehingga kalau berobat maka cukup dengan 

membayar murah yakni Rp.2.500,- sampai dengan Rp. 5.000,-. Jamkesmas 

JAMKF.SMAS adalah skema perlindungan kesehatan bagi keluarga 

Operasional Sekolah ( BOS). 

Beras untuk orang miskin (RASKIN), dan dalam bidang pendidikan Bantuan 

Pelayanan Kesehatan Gratis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang , 

JAMKFSMAS ) dan disatukan dengan Jaminan Kesehatan dari Provinsi, 

sosial yang ada masih terbatas yakni: Jaminan kesehatan Masyarabt ( 

Berdasarkan basil wawancara dengan informan bahwa perlindungan 

3. Perlindungan Sosial yang Sudah ada 

lainnya (karena alasan ekonomi). 

kategori Keluarga Pra-Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan keluarga miskin 

pekerja sektor informal yang berasal dari keluarga-keluarga yang termasuk 

keluarga miskin, baik di perdesaan maupun di perkotaan terutama pada 

Sasaran sistem perlindungan dan jaminan sosial melalui keluarga- 

terlaksana dengan lancar. 

pemeliharaan sekolah agar penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat 

bagi SD,SLTP dan SLTA untuk mendukung biaya operasional dan 

sekolah. Di samping itu, juga diberikan "dana bantuan operasional" (DBO) 
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hidupnya sebagaimana yang diamanatkan dalam perubahan tnm 1945 

tahun 2002, Pasal 34 ayat 2, yaitu "Negara mengembangkan Sistem Jaminan 

penduduk warga negara Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan 

Perlindungan Sosial dan jaminan sosial sangat dibutuhkan oleh setiap 

yang paling murah itu mencapai Rp. 7.000, ... Skema ini sangat dirasakan oleh 

keluarga miskin dapat memnuhi kebutuhan pangan dengan harga murah. 

keluarga dengan membayar per kilo Rp.1.600,- padahal dipaasaran beras 

pedoman umum Beras Untuk Keluarga miskin ini sebanyak 15 Kg. Setiap 

keluarga miskin dengan membayar beras dengan harga sangat murah. Dalam 

Skema Beras untuk Kdeluarga Miskin. Skema ini pembagian beras untuk 

memberikan jaminan pemenuhan pangan bagi keluarga miskin dengaan 

Pada Bidang pemenuhan kebutuhan pangan maka Pemerintah telah 

memperingan biaya bagi sekolah dan para siswanya. 

Sekolah untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah sehingga 

uang tunai yang diberikan pada setiap siswa melalui rekening para Kepala 

mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah merupakan bantuan bentuk 

Ibtidaiyah serta Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 

Pada Bidang Pendidikan maka seluruh Siswa Sekolah Dasa/Madrasah 

Kesehataan Masyarakat ( JPKM ). 

kesehatan dasra gratis dari APBD dengan skema Jaminan Pemeliharaan 

memberikan Jaminan kesehatan bagi seluruh yang berobat pelayanan 

Pemerintah ProvinsL I<husus untuk di Kabupaten Sumedang telah 
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kesehatan, jaminan hari tua QHT), pensiun, jaminan kecelakaan kerja QKK), 

jaminan pemutusan hubungan kerja oPHK), dan santunan kematian. 

Manfaat yang diperoleh melalui asuransi sosial meliputi: jaminan 

sedangkan (2) bantuan sosial hanya bagi kelompok yang membutuhkan 

(misalnya penduduk miskin, rentan, dan korban bencana). 

asuransi sosial diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia, 

terdapat pemikiran bahwa dengan keterbatasan keuangan negara, maka: (1) 

Indonesia sesuai dengan hak warga negara dan HAM. Meskipun demikian, 

Jaminan sosial hendaknya diperuntukkan bagi seluruh warga negara 

(kuantitas dan kualitas) yang diperoleh juga masih terbatas. 

perlindungan dan jaminan sosial yang ada masih terbatas, sehingga benefit 

Kesehatan Masyarakat (JPKM). Dan yang terakhir adalah, bahwa skema 

kesehatan - di-cover oleh Pf. Jamsostek, Pf Askes, dan Jaminan Pemeliharaan 

masih terpisah-pisah dan bahkan tumpang tindih. Contohnya - asuransi 

menyebabkan penanganan skema perlindungan dan jaminan sosial yang ada 

dilandasi oleh UU dan atau PP yang berbeda-beda. Hal ini selanjutnya akan 

Masing-masing jenis perlindungan dan jaminan sosial yang ada saat ini 

yang melandasi pelaksanaan sistem perlindungan dan jaminan sosial, 

Masalah kedua adalah belum adanya satu peraturan perundang-undangan 

belum adanya perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. 

ini belum mampu mencakup seluruh warga negara Indonesia. Misalnya, 

Sosial bagi seluruh rakyat". Perlindungan dan jaminan sosial yang ada saat 
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Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu dilakukan 

pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pranata-pranata lokal, 

optimal. 

sosial yang bersumber dari dana masyarakat juga belum dikelola secara 

sektor informal. Di samping itu, banyak instansi pemerintah yang belum 

melaksanakan skema ini, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Bantuan 

yang ada juga belum mampu memberikan perlindungan pada para pekerja 

jalanan, komunitas adat terpencil; dan korban bencana). Perlindungan sosial 

penduduk (miskin; rentan - Iansia terlantar, cacat, anak terlantar, anak 

Bantuan sosial yang diberikan selama ini belum mencakup seluruh 

korban bencana alam). 

dan KS I), dan bantuan akibat bencana (misalnya melalui dana sosial bagi 

melalui dana bergulir Takesra/Kukesra bagi peserta KB dari keluarga Pra KS 

beasiswa bagi murid dari keluarga miskin), bantuan modal usaha (misalnya 

masyarakat miskin), bantuan biaya pendidikan (misalnya melalui pemberian 

sosial meliputi: bantuan biaya kesehatan (misalnya melalui kartu sehat bagi 

Semeniara itu, cakupan manfaat yang diperoleh melalui bantuan 

masih banyak tenaga ketja Indonesia yang bekerja di sektor informal. 

menikmati manfaat asuransi sosial ini. Padahal kita mengetahui, bahwa 

Polri. Sedangkan, pada sektor informal khusunya di Sumedang belum dapat 

sektor formal (swasta ... yang memiliki hubungan kerja), PNS, dan TNI serta 

Cakupan manfaat ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang bekerja di 
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memenuhi kebutuhan keluarga, karena yang seharusnya per keluarga 

mendapatkan jatah 15 Kg karena masyarakat atau keluuarga miskin yang 

membutuhkan dan tidak terdaftar ingin mendapatkan jataah raskin, maka 

kualitas berasnya sering kurang layak dikonsumsi, secara kuantitas tidak 

Dalam penyaluran Beras untuk ksluarga miskin (RASKIN) secara 

atau pelanan kesehatan rujukan? 

bagaimana kalau masyaraakat miskin yang memerlukan tindakan rawat inaf 

atau pelayanan dokter spesialis atau rawat inaf, permasalahannya adalah 

sehingga belum bisa meberibn perlindungan kesehatan perawatan lanjutan 

kesehatan yang telah ada masih terbatas pada pelayanan kesehatan dasar, 

perlindungan sosial atau jaminan sosial yang telah ada yakni : Jaminan 

Kelemahan dan kekurangan menurut informan terhadap 

4. Kelemahan dan keku,angan dalllm pelllksanaan perlindungan sosial 

meringankan beban, 

diantara para peketja sektor imformal mengumpulkan bantuan untuk 

kesetiakawanan apabila ada yang kecelakaan atau kematian secara sukarela 

dan berkembang di masyarabt, perlu terns diperkuat seperti 

penghasilan. Di samping itu, bentuk-bentuk kearifan lokal yang sudah ada 

pembayar zakat, perpuluhan, dan dharma tidak perlu dikenakan pajak 

sodaqoh (Islam), perpuluhan (Kristen) dan dharma (Hindu), sehingga 

misa1nya melalui insentif pajak. Contohnya: pemberdayaan zakat, infaq, dan 
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masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan makro. Oleh karena itu salah 

biar diselesaikan oleh pihak manajemen pengelola sendiri, Sedang masalah 

yang perlu diperhatikan dalam kaitan pada kerangka dasar ini adalah 

Masalah-masalah yang terkait dengan manajemen internal badan pengelola 

sistem pembiayaan/ pendanaan, sistem pengawasan dan sebagainya. 

yang terkait dengan kebijakan makro seperti besamya iuran yang ditetapkan, 

badan pengelola (seperti kualitas SOM, sistem kompensasi dsb.) tetapi ada 

kepada para pekerja sektor informal. Kualitas pelayanan tersebut 

dipengaruhi oleh banyak faktor; ada yang terkait dengan manajemen internal 

belum mampu mmemberikan perlindungan sosial atau jaminan sosial 

keluhan yang muncul berkaitan dengan kualitas pelayanan dan skem ini 

misalnya, kurang sesuai dengan harapan masyarabt sehingga banyak 

pengelola jaminan sosial baik itu oleh PT Jamsostek maupun PT Askes 

dengan kualitas pelayanan. Ada kesan bahwa peiayanan yang diberikan oleh 

berbitan dengan jaminan sosial yang selama ini ada adalah berkaitan 

Menurut informan bahwa masalah lin yang perlu diperhatikan 

terhadap keluarga miskin untuk mendapatkan jatah beras, serta kualitas 

beras perlu ditingkatkan sehingga Uayak untuk dikonsumsi. 

miskin yang mendapatkan jatah, oleh karena itu perlu pendataan kembali 

mendapatkan jatah beras untuk keluarga miskin lebih banyak dari keluarga 

tidak dapat memenuhi kebutuhan, Keluarga yang berhak untuk 

per keluarga miskin kadang hanya mendapatkan 5 Kg, ddapat dipastikan 
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Prinsip yang digunakan hendaknya adalah economic scale dan cost..effectivenes. 

mengelola dana dan investasi, serta melakukan pemasyarakatan program. 

mempunyai otoritas untuk mengkoordinir, memantau pelaksanaan program, 

dilakukan oleh satu Iembaga (centraliz.ed) yang independen, yang antara lain 

dengan memperhatikan kearifan lokal. Seyogyanya pengelolaan BPJS 

pengelola sistem perlindungan dan jaminan sosial nasional yang terpadu 

Badan Pengelolan Jaminan Sosial ( BPJS ) merupakan suatu lembaga 

perlindungan sosial yang menyeluruh. 

pada pekerja sektor formal, namun sektor informal perlu mendapatkan 

program perlindungan sosial yang ada perlu ditingkatkan dan tidak hanya 

anak kecil', serta jaminan pendidikan bagi anak-anak mereka. Program- 

mereka, dapat tunjangan dari pemerintah untuk keluarga yang memiliki 

meninggalnya pencari nafkah. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi 

melahirkan, kecelakaan kerja, pengangguran, ketidakberdayaan, usia tua dan 

pendapatan dari bekerja sebagai akibat beberapa kejadian seperti sakit, 

yang kerap terjadi di masyarakat miskin ini. Mengganti hilangnya 

Mereka berharap keberadaan UU SJSN dapat memperbaiki situasi 

5. Harapan-harapan informan terhadap perlindungan sosial yang 
diberikan oleh pemerintah 

peningkatan kualitas pelayanan badan pengelola. 

bagaimana menyusun kebijakan makro yang mendorong terjadinya 

satu rumusan strategi dalam pengembangan sistem jaminan sosial adalah 
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membutuhkan jaminan sosial kesehatan yang bisa memberikan pelayanan 

kesehatan lanjutan atau rawat inaf dengan berbagai keluhan penyakit Para 

Para peketja sektor informal yang sangat rentan menghadapi resiko 

seperti pedagang kaki Iimatukang becak, pedagang sayur, dan lain-lain. 

pencari nafkah utama dalam keluarga miskin dan bekerja di sektor informal 

pada jaminan kesejahteraan sosial yang diberikan berupa Askesos untuk 

dan social. assistance, yang dilindungi Undang-Undang terutama berharap 

Iaminen sosial (social security), yang di dalamnya mencakup social insumnce 

Diharapkan di masa yang akan datang mempunyai suatu sistem 

secara rutin. 

ekonomi Nasional serta kemudahan rekruitmen dan pengumpulan iuran 

diterapkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kemampuan 

royong melalui pengumpulan iuran dan dikelola melalui mekanisme 

bertumpu pada konsep asuransi sosial, dan berdasarkan pada asas gotong 

Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) yang akan dibangun 

merupakan lembaga yang non-profit oriented. 

hukum, dan keuangan). Kelembagaan BP]S, selain independen, juga harus 

juga akan melibatkan partisipasi Pemda (termasuk kelembagaan, aspek 

Dengan otonomi daerah, kelembagaan yang menangani SPJS diharapkan 
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Atas juga mendapatkan bantuan. 

Sekolah ( BOS ) perlu ditingkatkan sehuingga para siswa Sekolah Lamutan 

kebutuhan pangan dengan jumiah keluarga, dan Bantuan operasional 

layak untuk dikonsumsi, kuanti.tas nperlu ditambah supaya bisa memenhi 

untuk Keluarga miskin bisa dillanjutkan, kualitasnya ditingkat:kan sehingga 

perlindungan sosial kematian, Selain itu mmereka berharap skema Beras 

peketja sektor informal membutuhkan perlindungan kecelakaan, hari tua dan 
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JAMKESMAS )maupun dar Pemerintah i<abupaten Sumedang [aminan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( }PKS ). Dalam bidang penedidikan 

Masyarakat baik yang dananya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi { 

lingkungan pekerja sektor informal adalah · Jaminan Sosial Kesehatan 

3. Skema perlindungan sosial atau jaminan sosial yang sudah ada di 

jaminan sosial belum dapat menjangkau mereka. 

peketja sektor informal bahkan secara umum dapat dikatakan bahwa 

program jaminan sosial yang termasuk pula jaminan kesehatan, Untuk 

pengangguran, dan mereka juga belum seluruhnya terjangkau oleh 

kemiskinan dalam haI tetjadi kecelakaan, kematian, penyakit atau 

2. Peketja informal dan keluarganya masih banyak yang rentan terhadap 

kecelkaan, sakit, hari tua dan kematian, 

pemerintah maupun dari pemilik modal atau barang, resiko terhadap 

penertiban tempat beketja, rentan terhadap pemutusan ketja (PHI<} dari 

1. Resiko yang dihadapi peketja sektor informal sangat rentan terhadap 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi peketja sektor informal 

Dari temuan basil lapangan mengenai seluruh masalah penelitian 

A. Kesimpulan 

KESIMPULAN DAN SARAN 

BABV 
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keluarga miskin dan kualitas beras yang layak dikonsumsi, Bantuan 

Operasional Sekolah diharapkan memberikan bantuan juga pada peserta 

Beras untuk orang miskin diperluas pembagiannya kepada seluruh 

yang memberikan perlindungan kesehatan lanjutan atau nrawat inaf. 

perlindungan ketetjaminan bekerja, Jaminan kesehatan yang menyeluruh, 

5. Para peketja sektor inform.al kota Kabupaten Sumedang berharap 

program tersebut belum ada. 

pekerja sektor inform.al, tapi di tempat domisili pekerja sektor inform.al 

Asuransi Kesejahteraan Sosial ( Askesos ) perlindungan sosial bagi 

terjadi dibagi rata dengan ukuran yang sangat kurang. Ada ditempat lain 

memberikan jaminan kepada seluruh keluarga miskin, sehingga sering 

suka kurang layak dikonsumsi dan secara kuantitas masih belum bisa 

belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga karena baik secara kualitas 

pelayanan dokter spesialis. Beras untuk keluarga miskin ( RASKIN ) 

memberikan jaminan pelayanan kesehatan lanjutan atau rawat inaf atau 

4. Kelemahan dari skema perlindungan sosial kesehatan yakni skema 1>e1um 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dab Siswa Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Beras untuk Keluarga Miskin (RASi<IN) 

dan perlindungan melalui kearifan lokal kelompok berupa saantunan 

apabila ada anggota kelompok yang mengalami kecelakaan atau sakit, 

telah tersedia Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) untuk siswa Sekolah 
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pekerja informal khususnya dan penduduk miskin pada umumnya belum 

dapat diberlakukan, maka sebaiknya skema asuransi kesehatan mikro 

3. Apabila program bersubsidi bagi jaminan sosial dan kesehatan bagi 

mereka untuk membayar, dan masalah administrasinya. 

untuk mempelajari perbedaan tingkat pendapatan mereka, kemampuan 

karakteristik pekerja informal membutuhkan upaya yang lebih serius 

sukarela berkontribusi. Namun demikian, sangat beragamnya 

hati e hati mungkin akan dapat menarik calon peserta yang dengan 

2. Khusus untuk pekerja sektor informal, program yang dirancang dengan 

perlindungan sosial bagi sektor informal. 

dan tepat sasaran, dan mengkaji secara mendalam pentingnya 

pemerintah agar jaminan sosial bagi peketja sektor informal lebih terarah 

perlindungan Sosial atau jaminan sosial, memberikan dorongan kepada 

1. Peran perguruan tinggi untuk mengembangkan pengetahuan tentang 

disarankan bagi kalangan akademik dan pembuat kebijakan. 

lingkungan sektor informal di Sumedang, maka ada beberapa hal yang dapat 

Dengan mempertimbangkan berbagai karakterisitik, kondisi dan 

B. SARAN 

diharapak angka rata .. rata lama sekolah bisa meningkat, 

didik Sekolah Menengah Atas ( SMA) dan Madrasah Aliyah sehingga 
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sektor informal. 

berbasis kontribusi dari kelompok patut dipertimbangkan bagi peketja 
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3. UU No.40 Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 

2. Konvensi ILO 102, 1952 

1. Deklarasi HAM PBB, 10 Desember 1948 (Pasal 25 ayat (1) 
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