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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberlkan Rahmat
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serta Karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Laporan Kajian
ini tepat pada waktunya.
Laporan lnl berlsikan tentang Kajlan · Penanggulangan Kemiskinan di Kota
Bandung, yang memuat Pendahuluan, Kerangka konsep yang di dalamnya termasuk
Kerangka Pikir, Metode, Hasil Kajlan dan Pembahasan, Kesimpulan dan Rekomenclasi.
Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait,
khususnya Sadan Perencanaan Pembangunan. Daerah (Bappeda) Kota Bandung serta
SKPO terkait lalnnya.
Laporan dapat disusun atas bantuan semua pihak. Oleh sebab itu, dalam
kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih terutama kepada:
1.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung.

2.

Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.

3.

Kepala Bidang Sosial Budaya beserta tim sekretariat di lingkungan Bidang Sosial
dan Budaya Bappeda Kota Bandung.

Akhir kata, Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Bandung, November 2012

Tim Kerja
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BABl

PENDAHULUAN

J

r, t t.atar.t>etakang
Kemiskinan pada hakekatnya merupakan masalah sosial klasik
dan konvensional yang ada sejak umat manusia ada, namun sampai
saat . Ull masatahnya

masil'l

menjadt topik. d8n

menaiik untuk

a\kajt

-Hingga .saat ini belum ditemukan suatu formula dan strategi khusus
untuk melakukan penanggulangannya.
-Kenii'stdnen merupakan masalah yang senantiasa

aktuat serta

kompleks di Tanah Air, oleh karena itu penanggulangannya pun tidak
dapat diselesaikan secara parsial dan sesaat, melainkan harus secara
komprehensit, simultan, terkoord\nasi· dan berkesinambungan.
Kemiskinan mempunyai dampak luas dan multidimensional,
bukan saja- mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh
rendahnya daya be\l masyarakat melainkan puta mempengaruhi
ketahanan

sosial

masyarakat

yang

ditampilkan

oleh tingkat

perlindungan yang dialami masyarakat rentan, tingkat dukungan yang
dlnikmati· ind\vidu, kelompok yang kurang mampu, tingkat partisipasi·
dalam bidang social politik dan tingkat pemeliharaan pemanfaatan
sumber daya alam (Betke, 2002). Selain itu kemiskinan merupakan
muara dari masalah sosial lainnya, seperti : masalah anak jalanan,
perlakuan salah terhadap anak, tindak kekerasan dalam rumah
tangga, kejahatan, kebodohan, den pengangguran.
1
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Kemiskinan pada hakekatnya merupakan masatah sosial·-ktasik
dan konvensional yang ada sejak umat manusia ada, namun sampai
saat ini masatahnya masih menjadi topik dan menarik untuk dikaji.

Hlngga· saat ·int juga belum dltemukan suatu formula dan strategi' jitu
datam penanganan kemiskinan.
lsu kemiskinan merupakan masalah yang senantiasa aktual

serta ·kompleks dfTimah

». oleh ·karena-·itu penanggulangannya

tidak dapat diselesaikan secara parsial dan

sesaat.

pun

melainkan harus.

secara komprehensif, simultan dan berkesinambungan.
Rerriisklnan mempunyai· dampak tuas dan multidimensional;
bukan saja mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh
rendahnya daya beli masyarakat melainkan pula
ketahanan sosial"masyarakat, selain

mempengaruhi

itu kerriiskinan merupakan muara

dari masalah sosial lainnya, seperti: masalah anak jalanan, perlakuan
salah terhadap anak, tindak kekerasan dalam rumah tangga.

kejahatan, kebodohan dan pengangguran.
Angka kemiskinan bersifat dinamis dan fluktuatif dari waktu ke
waktu. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret

2010

sebesar 31,02 juta orang (13;33 persen], Oibandingkan dengan
penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15
persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 juta jiwa.
Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih besar
daripada daerah perdesaan. Selama periode Maret 2009-Maret 2010,
penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang,

2 I '

sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang (lihat
tabel).
Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah, 2004-2010

TAHUN

JUMLAH PENDUDUK
MISKIN (JUTA)
Kota+
Kota
Desa

PERSENTASEPENDUDUK
MISKIN
Kota
Kota+
Desa

2004

11,40

24,80

Desa
36,10

2005

12,40

22,70

35,10

11,68

19,98

15,97

2006

14,49

24,81

39,30

13,47

21,81

17,75

2007

13,56

23,61

37,17

12,52

20,37

16,58

2008

12,77

22,19

34,96

11,65

18,93

15,42

2009

11,91

20,62

32,53

10,72

17,35

14,15

2010

11,10

19,93

31,02

9,87

16,56

13,33

12,13

20,11

Desa
16,66

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan
perdesaan tidak banyak berubah dari Maret 2009 ke Maret 2010. Pada
Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada
di daerah perdesaan begitu juga pada Maret 2010, yaitu sebesar
64,23 persen. Berdasarkan data BPS, 2011 dapat ditelusuri jumlah
penduduk miskin di Indonesia sebanyak 29,89 juta, di Provinsi Jawa
Barat sebanyak 4.650.810 dan di Kota bandung sebanyak 79.573
RTM. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut
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Tabel 1.2
Data Penduduk Miskin

KEM I SKI NAN

JUMLAH (JIWA)

1

Indonesia

29,89 juta

2

Provinsi Jawa Barat

4.650.810

3

Kota Bandung

79.573 (RTM)

Sumber Badan Pusat Statistik, 2011

Menurut proporsinya, secara persentase penduduk miskin itu
telah cenderung menurun dari 38,8% (1976); menjadi 30,8% (1980);
23,1% (1984); 16,8% {1990) dan seterusnya hingga mencapai 9,7%

pada tahun 1996 menurut standar perhitungan lama atau 13,6%
menurut standar perhitungan baru tahun 1998. Data dari BPS- UNDP,
menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 19961998 meningkat tajam, yaitu dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5

juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27 juta jiwa (BPS, 1999).
Sedangkan tahun 2002 menurut data dari BPS dan Departemen
Sosial, jumlah penduduk miskin mencapai 35, 7 juta jiwa dan kategori
fakir-miskin 15,6 juta jiwa. Data terakhir yang digunakan pemerintah
dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), terdapat 15,8 juta
kepala keluarga miskin atau kurang lebih 62,8 juta penduduk miskin
(Pikiran Rakyat, Maret 2006).
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HasU darl -berbagai upaya menanggulangl

kemlsldnan di

Indonesia, khususnya di perkotaan, menjelang terjadinya krisis
moneter dan ekonomi tahun 1997, pada dasamya telah cukup

J

menunjukkan hasllnya dalam mengurangl kemlsldnan. Sungguhpun

jumlah

penduduk perkotaan yang selalu cencterung bertambah dari

tahun ke tahun, tapl jumlah penduduk mlskln di perkotaan tidak

menlngkat secara- proporslonal yang }ika pada tahun t976-sebanyak
10,5 juta, temyata kemudian menurun menjadi 8,3 juta·(1978); 9~5 juta

(1980) dan seterusnya tetap berada di bawah 10 juta, yaitu rata-rata

B,9 juta per tahunhinggatahun-1996; Berdasarkan data BPS; 2011 ·
dapat ditelusuri jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 29,89
juta, di Provinsi Jawa Barat sebanyak 4.650.810 dan di Kota bandung

sebanyak 79.573 R-TM; Selengkapnya dapat dllihat pada tabel-1 ~ 1;
Menurut Konferensi Dunia Untuk Pembangunan Sosial di
Kopenhagen 1995 (Kementerian Koordinator Bidang Kesra, 2002)
l<emlskinan dalam artl luas di negara-negara beri<embang memlftki
wujud yang multidimensi yang meliputi sangat rendahnya tingkat
pendapatan dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupan
berkeslnambungan; kelaparan dan kekurangan glzi; keterbatasan

dan

kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok
lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus
meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang jauh dari
memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan
keterasingan sosial.

Wu}ud kemlsldnan sebagaimana· yang dlkemukakan di etas
tercermin pada rumah tangga miskin yang terdapat di Indonesia, baik
dl pedesaan ·oalam hubungan ini Badan Pusat
di perkotaan maupun '
·

I

Statlstlk (BPS, 1992) mengemuluikan ~

rumahtangga

miskin dapat dilihat dari jumlah pekerja dan tempat tinggal, pemilikan
dan penguasaan tanah (pertanian), tingkat pendidikan dan jam kerja

l(epala rumah tangga, serta }eris dan status pellerjaen rumab tangg&.
Dikemukakan pertama-tama bahwa rumah tangga miskin hanya
mempunyai satu orang pekerja yang menghasilkan pendapatan.
Sebaglan besar. \ondls1

tempat tlngga\ mere\& be\um

memenun\

persyaratan kesehatan yang memadai. Rumah tangga miskin hanya

memiliki lahan (pertanian) yang sangat kecil atau bahkan banyak

diantaranya tidak memilildnya sama sel<ali. Tmgkat pendidikan 'kepala
rumah tangganya sangat rendah. Jam kerja mereka. rata-rata· per
minggu relatif jauh lebih lama. Oisamping itu jenis dan status
pe\erjaan kepala rumah tangga di pedesaan sebaglan besar ada\ah
petani kecil atau buruh tani dan di perkotaan berupa usaha atau
kegiatan sendiri kecil-kecilan, terutama sektor informal baik yang legal

maupun yang 1\egal. Sebaga1mana yang dikemu'ka'kan oleh Ket""tn Matt
(1973), sebagai ilustrasi, sektor informal yang legal itu adalah berupa
tukang kayu/batu, pedagang kecil eceran dan

asongan,

tukang

ojek/becak, tukang cukur, tukang soVsemir sepatu, dan sebagainya.
Sedangkan sektor informal yang ilegal adalah seperti pencopet,
pencuri, penadah barang cunan, prostitusi, penyelundup, dan lain-lain.
6\
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Sehubungandengan ·itu , dari data statistik yang dikemukakan
. ti'k (BPS' 1992) dapat disimpulkan antara lain
Badan Pusat StatiS
bahwa rumah tangga ms
i kin di perkotaan yang kepala rumah

I

88,8&%·
tangganya berpendldikanSDdan 11dak ~,amat ~""'
QU_~~aftUak
",
yang hampir sama saja dengan yang terdapat d'• pedesaan yaitu
sebanyak 96, 12%. Selanjutnya mengenai rumah tangga miskin
menurut sumber penghaslJan utama adalah di pedu>taen sebanyak

.
dan 75'29% pada sektor industri,
23,71% pada sektor pertaman
bangunan dan jasa. Sedangkan di pedesaan rumah tangga miskin
yang berpengh8Sllanutama pertanlan sebanyak &1 ,97% dan pada
sektor industri dan jasa sebanyak 18',03%.

Bank Dunia dalam suatu DisseminationPaper-nya (The World
Bank, 2003) tentang "Kota-kota Dalam Transisi: Tinjauan Sektor
Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia•, antara lain
mengemul<akantentang kondisi kemlsklnan perkotaan di lndonesia.
Hal ini dapat disimpulkan pertama~tamabahwa hak masyarakat
misldn perkotaanterhadap tanah, rurnah, lnfrastruktur dan pe\ayanan
dasar, kesempatankerja dan mendapatkan pinjaman. pemberdayaan
dan partisipasi, rasa aman dan keadilan sangatlah terbatas sekali
dalamkehidupanmerekasehari-han.
Merujuk laporan Bank Dunia tentang kondisi berbagai aspek
kemiskinan perkotaan di Indonesia, dapat dilihat dari aspek-aspek
berikut.
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T
. . _ ........dep ·tanah
Kepemilikan
dan
Akses
tn rJGU
1.

Sulit dan Sangat

Terbatas.

2. ftumahnertungsl'Ganda

serta 'Kepeni,tlkannya Sangat lSerlsiko dan

Kebanyakannya Uegal
3. Tingkat Pendidikan Keluarga Sangat Rendah dan Ketergantungan

l-\idup Keluarga yang-8esar
4.

•

Kondisi

Lingkungan

Buruk

Yang

Berisiko

Penyakit

dan

AkseS(Tingkat KesehatanSangatRendah .

_ . ~-"-..

"W'l~-.., ~~-nentu dan ts.e'ker}a Seadanya

5. Status rlffl01)88n , IWffl

1¥1'7 ·

Setiisa

!
I

Mungkin Serta iingkat Pengangguran Yang Tinggi.
6. Sangat TerbatasnyaAkses ke Fasi\itas Dasar Perkotaan.
K:emlsldnan dl

pemotaan mempunyal ruanglingkup, kondisl dan

tingkatnya yang agak berbeda satu sama lain, sehingga fokus,
sasaran dan pene\(anan upaya-·penanggulangan kemlsktnantersebut
dapat berbeda antara satu daerah perkotaandengan daerah lainnya.
Hal ini tidak tertepas dari iringan berbagai faktor. Oiantaranyafaktor

personal, soslal, l(Ultural, stru\rtura\ dan ekonoml. Mellhat beberaa
faktor ini upaya pemerintah dalam penanggu\angan kemiskinan
tersebut telah lebih diintensifkansejak tahun 1994 melalui beroagai

program. Program tersebut d\antaranya Program lnpres 0esa
T ertinggal

(IDT), Pembangunan

Tertinggal

(P3DT), Program Pengembagan Kecamatan (PPK).

Prasarana

Pendukung

Desa

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan pada

8 I;·
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I
I

I
1. Kepemilikan dan

Akses

. . _ ........... ap -tanah Sulit dan Sangat
T tn' IOU

TerbataS.

2. 'Aumah·~rtungslGanda

serta ·Kepemitikannya Sangat -eertsiko dan

Kebanyakannya llegal
3. Tingkat Pendidikan Keluarga Sangat Rendah dan Ketergantungan

Hidup Keluarga yang-'aesar
4.

•

Kondisi

Lingkungan

Buruk

Yang

Berisiko

Penyakit

dan

AkseS/Tingkat KesehatanSangatRendah .

5. Status ~el{erjaan'Tidak lAenentu dan t\eller}a Seadanya Sehisa
Mungkin SertaTlngkat Pengangguran Yang Tinggi.
6. sangat Terbatasnya

Akses ke Fas\\\tas Oasar Petkotaan.

K:emlsldnan dl perkotaan mempunyai ruanglingkup, kondisl dan
tingkatnya yang agak berbeda satu sama lain, sehingga

fokus,

sasaran dan penekanan upaya--penanggu\angan kemlslonan tersebut
dapat berbeda antara satu daerah perkotaan dengan daerah lainnya.
Hal ini tidak tertepas dari iringan berbagai faktor. Diantaranya faktor

personal, sosial, kultural, struktUra\ dan e\mnomt Mellhat beberaa
faktor ini upaya pemerintah dalam penanggu\angan kemiskinan
tersebut telah \ebih diintensifkan

seiak

tahun 1994 melalui berbagai

program. Program tersebut diantaranya Program lnpres

Dese

Tertinggal

(IDT),

Oes8

Tertinggal

(P3DT), Program Pengembagan

Pembangunan

Prasarana

Pendukung
Kecamatan

(PPK).

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan pada

81 ·,·
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saat krisis ekonomi telah diluncurkan pula program Jaring Pengaman
So&ial (JPS).
·aerbagai upaya pemerintah yang telah dilaksanakan pada
· m1-a..
misldn secara ·
dasamya sudah dapat menurun kan JU
.. an penduduk
.
nasional, termasuk di perkotaan, terutama hingga tahun 1996. Namun
penurunan angka kemiskinan itu temyata masih sangat rentan
terhadap. perkembangan ekonomi makroy dimana yang tefjadi bahkan
peningkatan kemiskinan kembali pada tahun 1998 dan tahun 1999
akibat krisis moneter dan ekonomi.

Walaupun pada tahun-tahun ben1ultnya angkanya menurun
kembali tapi masih tetap cukup
jumlah

maupun dalam

tinggi dan berfluktuasi, baik

persentasenya terhadap total.

dalam

Hal ini

mengis.yaratkan bahwa upaya J)enanggulangan kemiskinan, baik di
berbagai perkotaan khususnya di Kota Bandung perlu tetap mendapat
perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh. Penanganan ini
baik dilakukan dengan menekankan pada dukungan kebijakan dan
program lama yang membuktikan keberhasilannya maupun ctengan
tambahan upaya dan kebijakan baru yang perlu dikaji

dan ·ditetapkan

dengan mengacu kepada beberapa faktor tersebut sehingga dapat
mencapai tujuan dan hasil sesuai harapan.
Terkait dengan hal itu, menurut Bank Dunia (2003)

t>ahwa

sesungguhnya · tanggapan ketuarga pada masyarakat miskin terhadap
masalah dan krisis multidimensi yang terjadi di lingkungan mereka
tergantung pada aset-tenaqa kerja, sumber daya manusia dan sumber

911'

.,

!.

'

deya sosiat yang mereka dapat gunakan. Karena itu upaya, tindakan
dan kebijakan pemerintah secara umum, khususnya untuk daerah
perkotaan, perl u mencakup terutama antara lain dengan a) Kelanjutan

I

kebijakan dan upaya yang cukup berhasil dalam pengentasen
kemiskinan. b) Desentralisasi untuk mernperbaiki kepemerintahan
yang pro-miskin c) lnvestasi dan pengeluaran Pemerintah yang

teffokus kepada pengentasan kemiskinan d) Pembuatan jaring
pengaman untuk golongan termiskin e) Kemudahan akses terhadap
tanah dan perumahan yang terjangkau f) Penyediaan infrastruktur
untuk pemngkatan mobilitas, ._

den ling\wngan· 9) Ke9empatan

untuk pemberdayaan ekonomi melalui akses terhadap kredit dan
permodalan h) Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan

clan kesehatan yang lebih baik
Dalam rangka peningkatan SOM itu, perlu pula adanya
program dan penanganan di bidang kesehatan yang terjangkau oleh
masyarakat miskin.

Sehubungan dengan

hal tersebut,

datam

penentuan program dan kebijakan intervensi yang_ efektif pertu
mengikutsertakan aspirasi, kebutuhan dan kapasitas lokal. Oalam

P&nentuan target dan sasaran dalam i>elaksanaannya agar lebih
banyak diserahkan kepada LSM dan organisasi masyarakat setempat.
Walaupun kebanyakan upaya dan kebijakan penanggulangan

kemiskinan yang dikemukakan di alas sudah dan diharapkan akan
dilaksanakan dan dikembangkan pada masa-masa mendatang,
namun banyak puta diantaranya yang berjatan sendiri-sendiri serta
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kurang keterkaitan dan keterpaduan satu sama lainnya. Sebagaimana
dikemukkan oleh Tim Koordinasi Menko Kesra (2002), bahwa dalam

rangka pendekatan mengurangi beban blaya bagi penduduk miskin
serta meningkatkan pendapatan atau daya beli mereka, kebijakan dan
upaya untuk itu pertu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
Sehubungan dengan itu, pertu diambil kebijakan·pembangunan yang

berpihak pada .penanggulangan kemiskinan, yang antara lain meliputi:
(a) optimalisasi pemanfaatan APBN dan APBD, (b) penajaman
program-program, (c) pengarahan dana pinjaman dan hibah, (d)

dan l)eman\auan

sinkronisasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan

serta (e) pelibatan LSM dan perguruan tinggi dan lain-lain dalam

pemantauan. Kesemuanya itu dilakukan dengan memperhitungkan
dan

mempertimbangkan

pencapaian

penanggulangan kemiskinan.

tujuan

clan

sasaran

Sehingga dengan demikian pada

dasamya upaya penanggulangan kemiskinan itu haruslah bersifai
menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
Menyadari
kemiskinan

di

akan

kompleknya

perkotaan,

dan

maka

rumitnya

sebuah

penanggulangannya pun harus bersifat komJ)r9h9nsif,

persoalan

keniscayaan

holkmk,

oan

terintegrasi ke dalam berbagai sektor pembangunan. Pendekatan
yang dilakukan juga harus bersifat muftidisiplin dan multisektor
mengingat persoalan kemiskinan tidak bisa

didekati hanya

dengan

mengandalkan satu disiplin saja. Mutlak diperlukan hubungan yang
setara antar pihak-pihak yang terlibat dan fungsi manajeriat yang
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paling

memegang

kunci adalah

koordinasi

antar berbagai

pihak

tersebut mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
BPS Provinsi Jawa Barat (2006) mendapatkan

data jumlah

keluarga hampir miskin, miskin dan sangat miskin di Kota Bandung
sebanyak 84.278. jumlah ini merupakan jumlah terbesar diantara kota
lain di Jawa Barat.

Gambar 1.1.
Data Rumah Tangga Miskin Kota Bandung
Tahun 2008-2011

84
83
82
81
80

79
78
77

..J----------r-Tahun 2008

,. .
Tahun 2011

Dibandingkan dengan Kota Bogor dengan jumlah sekitar 40.000
atau hanya setengah dari keluarga miskin di Kota Bandung (BPS-BLT,
Jawa Barat dalam angka, 2007). Kemudian dengan

berbagai upaya

penaggulangan kemiskinan pada tahun 2008 angka jumlah keluarga
miskin menjadi 83.435 Keluarga. seiring dengan terus dilakukannnya
program bantuan walikota untuk kemakmuran angka tersebut pada

.2.~
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tahun 2011 menjadi 79.573

keluarga. Hal ini menandakan jumlah

keluarga miskin Kota Bandung mengalami penurunan sebanyak 3.862
jiwa atau 4,63%. Lihat gambar 1.1.
" "skinan merupakan salah satu tujuan
Penaggulangan "em1
penting Pemerintah Kota Bandung yang harus dipenuhi dan
merupakan tujuan pembangunan sosial yang harus dicapai. Langkah
awal dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan
pembangunan sosial· adalah mengenali pokok-pokok permasalahan
yang dihadapi, tantangan dan kendala yang ada serta peluang yang

penting untuk kita sama-sama · ketahu\

tersedia. Pertanyaan yang
adalah

bukan

kemiskinan

hanya

melainkan

bagaimana
pula

melakukan

mengapa

dari

penanggulangan
pengalaman

ke

pengalaman, penanggulangan kemiskinan selalu bias. Sebagai wujud
dari upaya penanggulangan kemiskinan ini dapat dilakukan dengan
melakukan

pengkajian

akademis

sehingga

dapat

diketahui

kelembagaan, mekanisme kerjasama, manfaat dan karakteristik
keluarga miskin yang benar-benar dapat dikoordinasikan sebagai
bahan penanggulangan kemiskinan itu sendiri.

1.2 ldentifikasi Pennasalahan
Berdasarkan

term of reference dapat dipahami berbagai

permasalahan yang harus dikaji adalah mengenai:
1. Bagaimana

tinjauan

akademis

pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan di Kota Bandung?
13 \I'.

2. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilihat dari
kelembagaannya?

3.

Bagaimana pelaksanaan penanggulangan kemisinan dilihat dari
mekanisme kerjasamanya?

4. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilihat dari
manfaat program saat lni yang dilaksanakan Tim Koordlnasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung?
5. Bagaimana kriteria kemiskinan di Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Kegia1an
Maksud dari kegiatan ini adalah mengkaji dan menyamakan
pemahaman sasaran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Kota Bandung dalam penanggulangan kemiskinan di Kota
Bandung.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat:
1.

Mengetahui

tinjauan

akademis

pe\aksanaan

penanggu\angan

kemiskinan di Kota Bandung.
2.

Mengetahui pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilihat dari
kelembagaan, mekanisme kerjasama dan manfaat program saat ini
yang dilaksanakan TKPK Kota Bandung dikaitkan dengan tinjauan
akademis.

3.

Merumuskan kriteria kemiskinan di Kota Bandung.

14 \
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BABU
TINJAUAN KONSEPTUAL

2.1. ·Kemiskinan

1. Pengertian
Definisi-definisi yang terkandung dalam teori kemiskinan tidak

selelu lengkap mencakup seluruh aspek. Definisbdefinis ter9ebut dibuat
tergantung dari latar belakang dan tujuan, jugs tergantung dari sudut
mana definisi tersebut ditinjaunya, untuk kepentingan apa definisi tersebut
dibuat. :Oefinisi-definisi tersebut akan saling metengkapi ·antara yang satu
dengan yang lainnya.
Ellis (1984) dalam Edi (2005), menyatakan bahwa dimensi
kemiskinan menyangkut : Pertama aspek ekonomi, secara ekonomi,
kemiskinan dapat didefinisikan . sebagai kekurangan sumberdaya yang
dapat digunakan untuk memnuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan
kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini
menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pule semua jenis
kekayaan ( wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur

secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang
dimiliki melalui penggunaan stander baku yang d"1kena.l

•
•

dengan garis

kemiskinan (poverty line). Cara seperti ini sering disebut dengan metode
pengukuran kemiskinan absolut.

ts I :·

Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2.100 kalori
orang per hari yang disetarakan

d

engan.

per

pendapatan tertentu atau

pendekatan Bank Ounla yang menggunakan 1 dollar Af3 per orang per hari
:-111nan ab90lut Kemiskinan merupakan
adalah contoh pengukuran kemRffil
. .
. berada di baWah garis nilai standar kebutuhan
sebuah kond1s1 yang

'

minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis

kemiskinan (poverty line) atau bate& kemiskin&D · (poverty thfeSho/d). Geris
kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu
untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara

2.100 \d\o ka\ori per

orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan,

pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa
lainnya (BPS dan Depsos, 2002).
Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi,
khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungankeuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian,
secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang
ditandai oleh serba kekurangan : kekurangan pendidikan, keadaan
kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oten
masyarakat (SMERU dalam Suharto et.al., 2004).
Oefinisi

kemiskinan

dengan

menggunakan

pendekatan

kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Oepsos, terutama dalam
mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu
dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan
Depsos, 2002). Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak
16 I ·

hi kebUtuhan pokok yang. layak

mempunyai kemampuan untuk memenu

ai sumber mata pencaharian
bagi kemanusiaan ataU orang yang mempuny
~ k ang layak bagi kemanusiaan
tetapi tidak memenuhl kebutuhan po o Y

(Depsos, 2001). Yang dimaksUd deng8fl kebutuhan pokok dalam
ini meliputi kebutuhan akan makanan,

pa

definiSi

ka"
perumahan perawatan
,an,
'

kesehatan, dan pendldikan.

Kedua aspek politik, secam politik, kemiskinan dap8t dilihat dari
tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian
ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan

kemam9uan

sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya.

Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap
kekuasaan ini, yaitu : (a) bagaimana orang dapat memanfaatkan
sumberdaya yang ada dalam masyarakat, (b) bagaimana orang dapat
turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumberdaya
yang tersedia, dan (c) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam
kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
Dalam konteks politik ini Friedman mendefinisikan kemiskinan
dalam

kaitannya

dengan

ketidaksamaan

kesempatan

dalam

mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi : (a) modal
produktif atau asset (tanah, perumahan, alat Produksi, kesehatan), (b)
sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang
dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, panai
politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan,
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barang, d an Jase,

(e) pengetahuan

keterampilan, dan {f) infonnasi yang

.
h·dup {Friedman dalam Suharto et.al., 2004).
berguna untuk kema1uan '
Ketlga aspek sosial-psikologis, kemiskinan secara sosial-

. ·ngan

psikologis menunjukkan pad& kekurang&n Jan
yang

mendukung.

dalam

mendapatkan

dan struktUr

.

sosial
.

kesempatan-kesempatan

peningkatan proctuktiv\tas. Oimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan
sebagai

kemiskinan

penghambat

yang

yang· disebabkan
mencegah

atau

oleh- adanya faktor4aktor

merintangi

memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di

seseorang

dalam

masyarakat. fa~Ot·

faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan
ekstemal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri,
seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya.
Teori •kemiskinan budaya• ( cuJturaJ poverty) yang dikemukakan
oleh Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul
sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orangorang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang
memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor ekstemal datang dari luar
kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturanperaturan

resmi

yang

dapat

menghambat

seseorang

dalam

memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan
dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi
bukan dikarenakan •ketidakmauan" si miskin untuk bekerja (malas),
melainkan karena "ketidakmampuan" sistem dan struktur sosial dalam

1s I··

menyediakan

l,ftGAmpatan..kesempatan

"o~~

yang memung

kinkan si miskin

dapat bekerja.

.. ..
004)
kemiskinan
ditandai
oleh
cm-cm
MenurutSuhartoet. a ·• (2
•
'
hi ket>utuhan konsumsi
set>agai berikut : (1) ketidakmampuan memenu
2) ketiadaan akses terhadap
dasar (pangan, sandang dan papan) • (
kebutuhanhidup dasar lainnya (kesehatan,pendidikan,sanitasi,air bersih
dan uansportasi), (3) ketiadaan· jaminan mass depan (karena

tiadanY8

investasi untuk pendidikan dan keluarga). (4) kerentanan temadap
goncangan yang bersifat individual maupun massa\,
kualitas sumberdaya

{5) rendahn~a

manusia dan keterbatasan sumber alam, (6)

ketidakterlibatandalam kegiatan sosial masyarakat,(7) ketiadaan akses
terhadap lapangan kerja dan mata pencaharianyang berkesinambungan,
(8) ketidakmampuanuntuk berusaha karena cacat fisik maupun mental,

dan (9) ketidakmampuanclan ketidakberuntungansosial (anak telantar,
wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok
marjinaldan terpencil).
Secara konseptual, pekerjaan sosial memandang bahwa
kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional yang
bermatra ekonomi, sosial, dan individual-strukturat Berdasarkan
perspektif ini terdapat tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat
perhatian pekerjaan sosial, yaitu : (a) kelompok yang paling miskin
( destitute) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kek>mpok

ini secara absolut memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan
umumnya, tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali serta tidak
19 I,.

memHiki akses terhadap berbagai pelayanan sosial; (b) kelompok miskin
·1·k· pendapatan

(pool',. Kelompok ini merru1

dibaWah garis kemiskinan,

1

·1·ki ekses terhadap pelayanan sosial (misalnya,
relatif mem1 ,
'liki pendidikan dasaf/tidak
masih memiliki sumber~umber finansial, mem1

namun

secara

buta huruf); (c) kelompok rentan ( vulnerable grou/J,. Kelompo

'°'

k · · dapat

dikategorikan bebas dari kemisklnan, karena memiliki kehidupan yang
relatif lebih · baik dari pada kelomJ>Ok destitute
sebenamya kelompok ini sering dlsebut

maupun poor.

•near poof

(agak miskin) ini

masih rentan terhadap perubahan sosial disekitamya.
berpindah dari

Namun

Mere\<.a set\ng

status •rentan" menjadi miskin dan bahkan destitute bile

terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.
Telah banyak program dan proyek yang berusaha •memerangi•
kemiskinan,

baik yang diselenggarakan

oleh

pemerintah

maupun

masyarakat. Namun belum juga membuahkan hasil yang diharapkan.
Sejak tahun 1948 sampai dengan sekarang (tahun 2006), tidak kurang
dari 29 jenis program (Sumber : Pikiran Rakyat, 6 Maret 2006) dalam Tuti
dkk (2006) yang diluncurkan oleh Pemerintah untuk •memerangi•
kemiskinan. Tetapi kemiskinan tetap bertahan.
Ada anggapan yang muncul, mungkin memang kemisldnan
terlalu

tangguh

bilamana

ditangani

dengan

ketidakseriusan,

penyelewengan, dan salah pengertian. Bahkan mungkin juga karena yano
diperangi sesungguhnya bukan kemiskinan atau si miskin. Pemyataan ini
sering dikenal dengan "sebutan salah sasaran".
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menjadi persoalan sepanjang mass. Kompleksitas masalah ini disebabkan
kemlskinan mempunyai dimensktimensi yang perlu difahami manakala
kita akan mencoba menanggulanginya. Oimensi-climensi

tersebut

diantaranya adalah :
a.

Ekonomi. Ketidakmampuan ekonomi dapat dilihat dari indikator
antara lain tingkat pendapatan rendah, tidak punya keterampilan dan
kesempatan ekonomi terbatas. Peningkatan pendapatan yang
meneakup peneiptaan peluang. usaha dan kerja bagi golongan
miskin, distribusi pendapatan antar bemacern sektor dan golongan.
Secara umum, hal ini berkaitan dengan tingkat distribusi asset fisik
(lahan, modal manusia dan sosial) dan kesempatan pasar yang
menentukan pengembalian kepada asset tersebut

b.

Kapabilitas. Kapabilitas rendah dan tidak ada perbaikan dalam aspek
kesehatan dan pendidiklan diantara kelompok sosial ekonomi
tertentu, menjadi salah satu sebab munculnya kemiskinan. Kedua
aspek ini merupakan dimensi kesejahteraan di tingkat
seperti

individual

pendidikan rendah, gizi buruk, sakit, fertilitas

tinggi,

merupakan kontribusi utama kemiskinan pendapatan.
c.

Perlindungan.

Tidak ada jaminan terhadap risiko dan •bencana•

pendapatan, yang kemungkinan muncul di tingkat nasional, lokal,
rumah tangga maupun individu.
d.

Tidak ada jaminan berusaha dan bekerja dapat dianggap sebagai
ancaman terhadap penurunan kesejahteraan. Bencana tersebut
dapat terjadi di tingkat mikro (rumah tangga)

seperti cacat, sakit,
22 I
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kematian.

Pada

berbentuk
krisis

tingkatan

messolkomunitas,

bencana

dapat

bencana alam, sedangkan di tingkat makro dapat berupa

ekonomi

atau

rakyat. Golongan

peperangan

yang

mengguncang

stabilitas

miskin terfibat dalam bermacam strategi untuk

meminimalisasikan risiko, seperti tabungan, arisan, dan risiko yang
'

ditanggung bersama kelompok melalui keluarga dan jaringan
komunitas sampai kepada pengurangan konsumsi di tingkat rumah
tangga.
e.

Pemberdayaan. Kapasitas golongan miskin untuk mengakses atau

memberikan pengaruh terhadap lembaga pemerintah dan proses
sosial yang membentuk alokasi sumberdaya dan pilihan kebijakan
umum.

Pemberdayaan golongan

miskin

dapat

meningkatkan

kemampuan mengakses terhadap kesempatan kefja

dan usaha,

pengembangan kapabilitas, dan membentuk jaminan pendapatan.
Pemberdayaan dapat dilakukan di dua tingkat, pertama di tingkat
rumah tangga, menunjuk kepada ketidaksetaraan dalam rumah
tangga, akses dan kontrol terhadap lahan, dan dalam proses
pengambilan keputusan keluarga. Kedua, di tingkat komunitas,
regional dan nasional, ketidaksetaraan dalam mengakses terhadap
sumberdaya (sumberdaya alam, sumberdaya sosial, sumberdaya
ekonomi) dan

interaksi sosial

mempengaruhi

ketidaksetaraan

gender. Demikian pula dalam hasil pemberdayaan yang berbeda
menurut pendapatan, etnik, dan kelompok agama. Transparansi dan
akuntabilitas yang besar dari pemerintah akan meningkatkan
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