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a. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna 

menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan 

kodrat yang telah ada dalam setiap bagian, ingat bahwa organisasi 

2. Pedoman Koordinasi 

koordinasi setiap karyawan tidak mempunyai pegangan mana yang harus 

diikuti,yang akhimya akan merugikan organisasi itu sendiri. 

Koordinasi dibutuhkan sekali oleh para karyawan, sebab tanpa 

Co-o«Jination is the -unification, integration, synchronization of 
the efforts of group members so as to provide unity of action in 
the pursuit of common goals~ It is a hidden force which binds all 
the other functions of management. According to Mooney and 
Reelay, ·c()-:()rdination is orderly an:angement of group efforts to 
provide unity of sction in the pursuit of common !JOB/!I". 
According to Charles WoJ1h, •co-ordination is the integration of 
several parts into an orderly hole to achieve the· purpose of 
understanding". Management study guide (2012). 

(Dannimio, 2012). 

dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien 

(penyatuan) tujuan dan kegiatan perusahaan pad& satuan yang. terpisah 

1. Pengertian 

Koordinasi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian 

2.2. Koordinasi 

hldupnya. 

kemampuan untuk mengakses berbagai sumberdaya dan beragam 

kelembagaan yang mempengaruhi kelangsungan usaha dan 
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Seorang manajer dapat membandingkan sebueh orchestra 

yang diciptakan dari ritme dan berbagai aktivitas semua anggota 

kelompok. Koordinasi merupakan elemen yang terkait di dalamnya 

(integral) atau sebangun (ingredien~ bagi semua fungsi-fungsi manajerial. 

inheren. 

yang lain. 

Manajemen berupaya untuk mencapai koordinasinya dengan 

beberapa fungsi dasamya yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengembangan staf, mengembangkan kepemimpinan, dan melakukan 

pengawasan. lni semua merupakan koordinasi yang tidak bisa saling 

terpisahkan dari fungsi-fungsi manajemen karena pencapaian keserasian 

(harmony) diantara tujuan individu dengan pencapaian tujuan kelompok 

merupakan kunci suksesnya manajemen. Koordinasi inilah panting 

dilakukan di dalam fungsi-fungsi manajemen baik secara implisit maupun 

merupakan kumpulan· dari orang.«ang yang punya kebutuhan dan 

keinginan berbeda. 

b. Koordinasi harus terpadu,keterpaduan pekerjaan menunjukkan 

keadaan yang saling mengisi dan memberi. 

c. Koordinasi harus berkesinambungan,yaitu rangkaian kegiatan yang 

saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu 

ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelurnnya-. 

d. Koordinasi harus menggunakanpendekatan multi instansional, 

dengan wujud saling memberikan inforrnasi yang relevan untuk 

menghindarkan saling tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas 
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dirancang untuk membuat orang miskin mampu dan punya kemauan 

untuk meningkatkan kemampuan dirinya melalui bantuan, pelatihan dan 

Diana Conyers dalam Muhidin, 1992), untuk masalah pertama, kebijakan 

tentang penanggulangan kemiskinan berdasarkan perspekttf dan 

pendekatan keilmuan masing-masing. Beberapa diantaranya adalah 

2.3. Penanggulangan Kemiskinan 

Secara konseptual, sudah banyak para ahli yang mengkaji 

DI dalam pedoman pembelajaran manajemen, beberapa 

pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan melakukan perencanaan, 

pengorganisaslan, pengembangan stat, pengembangan kepemlmplnan 

dan pengawasan. Selengkapnya sebagai berikut: 

a. Co-ordination through Planning - Planning facilitates co 
ordination by lntegmting· the various plans through mutua, 
discussion exchange of Ideas. e.g. - co-ordination between 

. fi'!_IJl1Cf>_f!uc/fl618f!d ~'!!1'18 ~ - . 
b. Co-otdlnatlon through Organizing - Mooney considers co- 

ordination· as the very essence- of Offl811a7/J. In fact when a 
manager groups and assigns various- activities to 
subordinates, and when he creates departmenfs co-ordination 
IIP~ in hi$.mifK/. 

c. C<>-0rdination through StafRng - A manager should bear in 
mind that the right no. of personnel in various positions with 
right type of education and skills are taken which wiH ensure 
right men on the right job. 

d. Co-ordination through Directing - The purpose of giving orders, 
instructions & guidance to the subordinates is served only 
when there is a harmony between superiors & subordinates. 

e. Co-ordination through -Controlling • M8118{Jt!Jf tN1$Urt!$ that 
there should be co-orrlination between actual performance & 
standard performance to achieve-OllJanizstional goals. 
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c. Harus ada jalur yang memindahkan k k e ayaan golongan mampu 

kepada golongan yang tidak mampu. 

b. Maksimalisasi pertumbuhan ekonomi harus dapat diterima secara 

sosial & moral. 

penderitaan. 

kemiskinan, beberapa dasar asumsinya bahwa: 

a. Kemiskinan absolut garus dihapuskan karena menimbulkan 

Menurut Gunnar Adler Karlsson (1980), dalam menanggulangi 

sosial, system jaminan sosial), dan Pengawasan soslal (mencegah - 

disorganisasi keluarga, -penyimpangan tingkahlaku seperti Napza, 

kenakalan remaja, keriminalitas). 

London : Rouledge & Kegan Paul). Menyarankan agar mengatasi 

kemiskinan melalui a. Kebijakan ekonomi (pendapatan dan 

pengangguran), b. Kebijakan sosial (ekspansi dan distribusi pelayanan 

pendidikan, kesehatan, air bersih, dan Kebutuhan pekerjaan dan 

partisipasi. 

Sementara Bill Jordan, (1981 dalam Automatic Proverty, 

pangan~ sandang, perumahan, Kebutuhan pelayanan sosial dasar: 

untuk memberantas kemiskinan, yaitu kebutuhan konsumsi dasar: 

approach). Tujuannya memenuhi kebutuhan dasar bagi semua penduduk 

(basic Dasar Kebutuhan Pendekatan 

sumber. 

motivasi. Sedangkan untuk masalah kedua, kebijakan dirancang untuk 

mengurangi ketimpangan-distribusi kembali pendapatan dan sumber- 
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Paling tidak terdapat dua pendekatan dalam menanggulangi 

kemiskinan, John Friedmann (1979) yaitu lnvestasi pada orang miskin 

(Investment in the poor) dan memberikan kekuatan, kemampuan, dna 

kekuasaan pada orang miskin (empowerment of the poor). 

Sementara menurut -Hollis Ehenery et al, (1976 dalam 

Redistribution with growth, Oxford Un. Press), dalam mengatasi 

kemiskinan, perlu ditentukan terlebih dahulu sasarannya yang dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Kelompok target desa (rural target 

group), seperti petani kecil, buruh tani dan Kelompok target kota (urban 

target group), seperti penganggur, stengah penganggur seperti Tenaga 

kerja mandiri {sector informal) termasuk pedagang kecil, Tenaga tak 

terlatigh pada sector modem, Tenaga terlatih {umumnya self employed) 

dengan penghasilan kecil, Migran dan urbanisan tanpa skill, Lansia dan 

cacat terlantar dan Pengemis dan gelandangan. 

Untuk mengatasi itu, perlu dirumuskan "Strategi Distribusional", 

yaitu dengan : 

Berdasarkan pada asumsi tersebeut, strategi yang 

dipergunakan dalam menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan dalam 

dua tahap, yaitu Tahap I, memlndahkan sumber-sumberdaya kepada 

kaum miskin dalam jumlah memadai Oangka pendek) seperti income, 

investasi, pendidikan, pajak. Tahap II, meningkatkan strategi swadaya 

masyarakat (Jangka panjang) sepertl program pemanfaatan sumberdaya 

lokal. 
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Suharto (2012) memandang kemiskinan dari pelaksana Profesi 

Pekerjaan Sosial. Beliau memahaminya secara cerdas dengan 

membandingkannya antara paradigma lama dan paradigma baru dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan. Pemikiran beliau didasarkan kepada 

manusia dalam berbagai tingkat. Termasuk membantu kelayan memenuhi 

kebutuhan ekonomi clan sosial dasar. 

juga untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis. Karenanya, 

bantuan material tidak lagi cukup untuk memerangi kemiskinan. Fungsi 

pokok pekerjaan sosial : menyediakan semua sarana pelayanan sosial 

melalui lembaga pemerintah dan swasta untuk memenuhi kebutuhan 

Pekerjaan Sosial memandang kemiskinan dianggap sebagai 

konsep •sosiat• dari ketidakberfungsian sosial. Kemiskinan tidak hanya 

dianggap sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, tapi 

kelompok miskin melalui alokasi langsung barang-barang konsumsi. 

d. Mentransfer asset (a transfer of existing SSBts) kepada kelompok 

miskin seperti tanah, barang-barang modat 

b. Mengarahkan kembali investasi (redirecting investment) kepada 

kelompok miskin dalam bentuk akses terhadap pendidikan, kredit, 

fasilitas pelayanan publik dsb. 

c. Mendistribusikan-kembali pendapatan (redistributing income) kepada 

efektif. 

peningkatan gemar menabung dan alokasi sumber-sumber secara 

a. Maksimalisasi pertumbuhan GNP (msximazing GNP growth) melalui 



pekerjaan sosial di Dunia Ketiga seharusnya lebih memfokuskan pada 

penanganan masalah sosial yang bersifat makro, seperti kemiskinan. 

Karena merupakan masalah dominan yang dihadapi oleh negara-negara 

berkembang. Sayangnya, dalam perancangan kebijakan dan program anti 

kemiskinan para pekerja sosial di lndonesia masih belum mampu 

Menurut Hardiman dan Midgley (1982) dan Jones (1990), 

sosial. la merupakan pembeda antara profesi pekerjaaan sosial dengan 

profesi lainnya. 

Keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan 

intervention was seen as the enhancement of social functioning.' 

dasamya adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial (social 

functioning) klien yang dibantunya. 

Sebagaimana dinyatakan Skidmore, Thackeray dan Farley 

(1991:19): 'Social functioning to be a central purpose of social wo1* and 

pengetahuan dan keterampilan profesional pekerjaan sos.isl pada 

keluarga, kelompok, dan masyarakat agar mampu menjalankan tugas 

tugas kehidupannya sesuai dengan peranannya. Dengan kata lain, nilai, 

tercatat sebagai salah satu momentum panting dalam sejarah 

perkembangan profesi pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial adalah profesi 

pertolongan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu indiv.idu, 

menghadapi kemiskinan akibat the Great Depression tahun 1930an 

· Penerapan the Elizabeth Poor Law di lnggris sebagai strategi 

beberapa hasil pemikiran para ahli pekerjaan social dan pengalaman 

pengaturan kemiskinan di Negara maju. 
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pertumbuhan ekonomi, human capital, dan the production-centred 

model (Elson, 1997). Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan 

indikator pembangunan tahun 1950-an, para ilmu sosial selalu merujuk 

pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah k . k' erms man satu 
negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh 

perspektif income poverty ya 
ng menggunakan pendapatan sebagai satu- 

satunya indikator "garis kemiskinan". 

Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih 

berporos pada paradigma modemisasi (the modernisation paradigm) yang 

dimotori oleh Bank Dunia. Paradigma ini didasari oleh teori-teori 

Paradigms Lama 

mengukur kemiskinan. 

pekerjaan sosial di Tanah Air belum mampu memforrnulasikan kemiskinan 

sejalan dengan konsep keberfungslan sosial (social functioning), fokus 

pertolongan profesi ini. Hingga sekarang konaep ini masih belum 

dikembangkan lebih jauh untuk menganalisis masalah kemiskinan. Ketika 

mengukur kemiskinan, para pekerja sosial lebih confident jika memakai 

konsep-konsep •mmk" profesi lain. Padahal konsep keberfungsian sosial 

merupakan "harta terpendam• yang dapat digali untuk mendekati dan 
' 

Penyebabnya adalah karena para teoritisi dan prakti8i ., J 

memberikan kontribusi. Khususnya dalarn merumuskan konaep dan 

indlkator kemiskinan yang. genuine dan sesuai dengan paradigma 

pekerjaan sosial. 

• • • • 
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Di bawah kepemimpinan ekonom asal Pakistan, Mahbub UI 

Haq, pada tahun 1990an UNOP 
memperkenalkan pendekatan Human 

Development yang diformulasikan dalam bentuk lndeks Pe b 
m angunan 

kombinasi garis kemiskinan dan distribusi pendapatan yang 

dikembangkan Sen (1973); Social Accounting Matrix (SAM) oleh Pyatt dan 

Round (1977), dan Physical Quality of Life Index (PQLI) oleh Morris 

(1977). 

telah dikembangkan berbagai pendekatan altematif. Dintaranya adalah 

memiliki kelemahan dalam memotret kemiskinan, sejak tahun 1970-an 

kelemahan pendekatan income· poverty: (a) kurang memberi perhatian 

pada dimensi sosial dan bentuk-bentuk kesengsaraan orang miskin, (b) 

tidak mempertimbangkan keterlibatan orang miskin dalam menghadapi 

kemiskinannya, dan (c) tidak menerangkan faktor-faktor yang 

menyebabkan kemiskinan. Karena pendekatan GNP clan income poverty 

Seperti halnya GNP, pendekatan income poverty juga memiliki 

beberapa kekurangan. Menurut Satterthwaite (1997) sedikitnya ada tiga 

• • • ,. 
• 

•GNP reflects market prices in monetary terms. Those prices 
quieUy rsgister theprevai.ing economic and purchasing. power 
in the· system - but they are- silent about the distribution, 
chamcter or quality of economic growth. GNP also Jeeves out 
all activities that are not monetised - household wo~ 
subsistence agriculture, unpaid services. And what is more 
SBrious, GNP is. OIIIH/imensionsl: it fails to caplJJrB the cu/lurs~ 
sociat political and many other choices that people make.• 

i 

Meskipun GNP dapat dijadikan ukuran untuk menelaah 
performs pembangunan suatu neqara, banyak ahli menunjukkan 
kelemahan pendekatan ini. Haq (1995:46), mlsalnya, menyatakan: 

• • • • 
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pasif" dan objek 
penelitian. Bukan sebagai "manusia" (h be' 

uman mg) yang memiliki 
"sesuatu" yang dap t d' . 

a ,gunakannya ba1k dalam mengidentifikasi kondisi 
kehidupannya maupu h . n usa a-usaha perba1kan yang dilakukan mereka 

belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika 
kemiskinan. Si miskin dilihat hanya sebagai "korban 

sebab yang mempengaruhinya belum tersentuh secara memadai. Sistem 

pengukuran dan indikator yang·digunakannya terfokus-pada •kondisi• atau 

"keadaan• kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan. 

Orang miskin hanya dipandang sebagai •orang yang serba- tidak memiliki•: 

tidak memiliki pendapatan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat, dsb. 

Metodanya masih berpijak pada outcome indicators sehingga 

Bila dicermati, semua paradigma kemiskinan terdahulu masih 

tetap menyimpan kelemahan. Konsepsinya masih melihat kemiskinan 

sebagai kemiskinan individu dan kureng memperhatikan kemiskinan 

struktural. Akibatnya, aspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab- 

Pertu Paradigma Baru 

ide-jde heterodox dari paradigma popular dev.elopment, pendekatan ini. 

memadukan model kebutuhan dasar (basic needs model) yang digagas 

Paul ·streeten dan konsep kapabilitas (capability) yang dikembangkan 

Pemenang Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen. 

: I J 

IIJ 
illl 
1111 

= 

Manuaia (Human Development Index) dan lndeka Kemiskinan Manusia 

(Human Poverty Index). Pendekatan ini relatif lebih komprehensif dan 

mencakup faktor ekonomi, sosial dan budaya si miskin. Berporos pada 

IIJ 

• • • 
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subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia 

memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam 

proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, 

memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di 

sekitar dirinya. Pendekatan keberfu . . 
ngs1an sosial dapat menggambarkan 

karakteristik dan d" ·k 
inam, a kemiskinan yang lebih realistis dan 

komprehensif. la dapat menielaskan 
l bagaimana keluarga miskin 

keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. 

Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa manusia- adalah 

kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan 

Miley (1992) menyatakan bahwa keberfungsian sosiat befkaitan dengan 

menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Baker, Dubois dan 

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan 

individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan 

den memenuhi kebutuhannya-. Konsep ini pada intiny.a- menunjuk pada 

•kapabilitas• (capabilities) individu, keluarga atau masyarakat dalam- 

Keberfungsian Soaial 

mengkaji kemiskinan . 

keberfungsian sosial dapat dikembangkan sebagai paradigma baru daJam 

sendlri. Kelemahan paradigms lama di atas menuntut perubahan pada 

fokus pengkajian kemiskinan, khususnya menyangkut kerangka 

konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan. Dalam konteks inl, 

• 

• - .J 

• - .J 

• • • -" 
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tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau 

rumah tangga. Ketiga, konsep kemampuan sosial (social capabilities) 

dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan (income) dalam 

memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan Keem at 
k · P , J)engukuran 
emampuan sosial keluarga miskin dapat difoku k 

. . s an pada beberapa key 
indicators yang mencakup kemampuan keluarga mt'sk' 

tn memperoleh mata 
pencaharian (livelihOOd capabilities), memenuhi kebutuh d . 

an asar (baste 
needs fulfillment), mengelola asset (asset management), 

menjangkau 
sumber-sumber (access t 

o resources), berpartisipasi dalam kegiatan 

kemasyarakatan (access to social capital), serta kemampuan dalam 

menghadapi goncangan dan tekanan (cope with shocks and stresses). 

statis, melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha- dan 

kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya. 

Kedua, indikator untuk mengukur kemiskinan sebaHmya · tidak 

pendekatan keberfungsian sosial dalam studi kemiskinan: Pertama, 

kemiskinan sebaiknya tidak·dilihat hanya dad karakteristik sl mis.kin secara· 

permasalahan seputar kemiskinannya. Ada empat poin yang diajukan 

dan keterampilan yang sering digunakannya da.lam mengatasi berbagai 

Selaras dengan adagium pekerjaan sosial, yakni 'to help people 

to help themselves', pendekatan ini memandang. orang, misldn bukan. 

sebagai objek pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik 

kemisklnan. Melainkan orang yang memiliki seperangkat pengetahuan 

dengan situasi kemiskinannya. 

merespon dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang tekait 
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resmi. Sehingga mudah bagi 
pemerintah atau proyek-pro k besa 

ye r untuk menggusur mereka tanpa 

kompensasi yang wajar atau memadai. Ditambah lagi dengan derasnya 

arus urbanisasi, ketiadaan pekeriaan dan tek""'nan 
-s ... penghidupan 

dengan tujuh macam hak atas tanah dari hak milik hingga hak guna 
sementara, serta biaya mendapatkan sertifik t ta h 

8 na yang relatif tinggi. 

Kesemuanya berakibat masyarakat miskin pada umumnya tinggal di 

tempat yang ilegal atau pada lahan milik negara atau lainnya.Kebanyakan 

keluarga miskin yang memiliki tanah hanya . 
mempunya, hak tradisional 

atas tanah, tidak mempunyai hak yang 

• • - • 

• • 

Bank, 2003) tetang "Kota-kota Dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan 

Pada Era Desentralisasi di lndonesla", antara lain mengemukakan tentang 

kondisi kemiskinan perkotaan di. Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan 

pertama-tama bahwa hak masyarakat miskin perkotaan terhadap tanah, 

rumah, infrastruktur dan pelayanan dasar, kesempatan kerja dan 

mendapatkan. pinjaman, pemberdayaen. darr par:tisipasi, rasa amen dan, 

keadilan sangatlah terbatas sekali dalam kehidupan mereka-sehari-hari . 

Lebih lanjut dikemukakan dalam laporan Bank Dunia tersebut 

tentang kondisi berbagai aspek kemiskinan perkotaan di Indonesia, yang 

dapat diringkaskan dan dimodifikasikan sebagaimana dikemukakan 

berikut ini. Pertama, Kepemilikan dan Akses Terhadap Tanah yang Sulit 

dan Sangat Terbatas. Penataan tanah perkotaan yang tidak jelas dao 

harga tanah yang tinggi sangatlah · menekan sehingga masyarakat miskin 

perkotaan menderita. Apalagi sistem hak atas tanah yang kompleks 

Bank Dunia dalam suatu Dissemination Paper-nya (The World 

• • • • • 
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Ketiga, Tingkat Pendidikan Keluarga Sangat Rendah dan 

Ketergantungan Hidup Keluarga yang Besar. Sungguhpun tingkat 

pendidikan mereka sangat rendah, namun rumah tangga perkotaan rata- 

menderita. 

dan penggusuran, sehingga berakibat ke\uarga miskin tersebut semakin 

. . akaian tanah untuk membangun rumah 
menimbulkan teriacbnya pem 

b k 
secara liar dan memunculkan daerah kumuh untuk 

spontan dan gu u ' 
· · Se a itu merupakan potret yang 

kehidupan dari keluarga m1skin. muany 

umum terjadi di daerah pekotaan, terutama pada kota-kota besar. 

R h Berfungsi Ganda serta Kepemilikannya Sangat 
Kedua, uma 

Berisiko dan K-ebanyakannya llegal Perumahan bagi masyarakat miskin, 

khususnya· di perl«>taan, bukan hanya ·sebagai tempat berlindung. tetapi 
· Ml'ni' k untuk juga merupakan aset, tempat befUSaha/beket]a dan sumber uvw .,,JS · 

memperoleh penghasilan yang tercermin antara lain berupa bertumpukn~a 
barang-barang bekas yang akan dijual. Namun demiklan terdapat 

keterbatasan mereka dalam me\akukan pilihan lokasi atas rumah atau 

tempat tinggalnya tersebut. Sehubungan dengan itu mereka terpaksa 

memilih diantara beberapa altematif lokasi yang terbatas dimana terdapat 

hambatan akses untuk bekerja dan ketidakpastian dalam kepemilikan 

ditambah dengan kondisi lingkungan bekerja yang tidak aman, yang 

berisiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan dan keamanan mereka. 

Seringkali terjadi bahwa kaum miskin itu membangun penampungan dan 

gubuk di lahan kosong secara liar yang bukan di atas lahan miliknya. Dan 

terhadap bangunan rumah/gubuk liar tersebut seringkati terjadi penertiban 
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Tambahan pula disini terdapat berbagai masalah kesehatan seperti 

penyakit diare/disentri, kekurangan gizi dan gangguan mental. 

Keli ma, Status Pekerjaan Tidak Menentu dan Bekerja 

Seadanya Sebisa Mungkin Serta Tingkat Pengangguran Yang Tinggi. Dari 

yang lebih pendek, serta tingkat kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. 

dikatakan penghuni kawasan kumuh di perkotaan memiliki harapan hidup 

Keempat, Kondisi Lingkungan BUruk. Berisiko Penyakit dan 

Akses/Tingkat Kesehatan Yang Sangat Rendah Secara umum, 

masyarakat perkotaan memiliki akses yang relatif lebih besar untuk 

mendapatkan fasilitas kesehatan. Namun tingkat kesehatan mereka belum 

tentu lebih baik karena terdapatnya gizi yang buruk, tekanan lingkungan 

sanitasi yang buruk, dan perilaku hidup yang tidak sehat. Dan bahkan 

seringkali pelayanan dan tingkat kesehatan di wilayah miskin perkotaan 

tidak lebih baik, dan terkadang lebih buruk daripada daerah pedesaan. 

Dibandingkan dengan populasi keseluruhan secara umum dapat 

d
.d.," ... n re\atif \ebih baik dibandingkan· dengan rumah tangga 

rata oerpen ' NI 

rt>ed ang tajam da\am tingkat 
pedesaan, dlsamping itu terdapat pe aan y 

pendidikan antara keluarga kaya dengan keluarga miskin perkotaan. 

Tingkat partisipasi sekolah dan kemampuan membaea 

masyarakat miskin lebih tinggi. di perkotaan (tertinggi di Jakarta) 

d' pedesaan namun tingkatan ini 
dibandingkan dengan yang terdapat ' ' 

. tuka .... --'---"~ iAnis dan kondisi hunian~ Dan; tidak otomatis d1ten n °"' ua.,a, -.., , J-. 

warga buta huruf lebih banyak terjadi pada masyarakat miskin di~ 

kota tertentu dibandingkan dengan di daerah pedesaan. 

• • • - 
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pemeliharaan maupun investasi baru atas infrastruktur lingkungan yang 

diperlukan masyarakat setempat. Menurut hasil survai temyata re\atif lebih 

banyak rumah tangga di perkotaan yang tidak memiliki akses air bersih 

dibandingkan rumah tangga di pedesaan. Banyak di antara kaum miskin 

kurangnya bantuan dan penanganan pemerintah, baik berupa 

saluran air dan jalan akses. Kondisi ini terjadi antara lain karena 

. . d"1"emukakan bahwa- status dan jenis pekerjaan penduduk 
has,, surve1 N 

'nd'k I sesungguhnya dart keadaan 
(mlskln) tidaklah otomatis merupakan ' ' as 

· secara \ndependen tldak 
kemiskinan di perkotaan. Di sini status pekel')aan 

. kat ndapatan yang rendah atau 
bisa serta merta dijadikan ukuran ting pe 

ukuran kriteria kemiskinan. Dan ini lebih nyata tampak bahwa nereka yang. 

bekerja di sektor infonnal tertentu selama masa krisis moneter tahun 1997 

dapat bertahan dan bahkan lebih baik kondi$inya ooripada sektQr fonna\, 

terutama pada bidang manufaktur tertentu, yang bahkan banyak terjadi 

PHK (pemutusan Hubungan Kerja) terhadap para pekerjanya. 

Dalam kaitan dengan status- dan jenis pekerjaan tersebut pada 

berbagai sektor lapangan kerja dilaporkan bahwa- pengangguran di daerah· 

perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah pedesaan. 

Dan tingkat pengangguran-nya cenderung meningkat untuk kaum miskin 

(dan non miskin) dengan peningkatan yang berhubungan dengan kondisi 

dan fasilitas pemukiman buruk yang tidak menguntungkan. 

Keenam Sangat Terbatasnya- Akses ke Fasilitas Dasar 

Perkotaan. Kaum miskin perkotaan sangat kurang tercukupi kebutuhannya 

ates pelayanan kebutuhan dasar mereka seperti air bersih, sanitasi, 

.l 

- - - - - I 
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2. lnpres RI no. 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera 

dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, antara lain 

secara terkoordinasi. 

1. Undang-Undang no 13 tahun 2011 tentang penanggulangan 

Kmiskinan, antara lain mengamanatkan bahwa fakir miskin memiliki 

sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menuju 

kehidupan sejahtera. Begitu juga dalam upaya pencapaiannya 

dibutuhkan langkah penanganan yang sinergi dari berbagai pihak 

Peningkatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui 

berbagai upaya antara lain : 

2.4. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan 

terpaksa membel\ air bersih, dan bahkan mereka 
perkotaan yang 

da f ·,i. ... s air minum •swasta• yang lebih mahal. 
tergantung pa as1 nca 

·0emikian pula dalam hal fasilitas toilet, kondisinya serba kurang 

dan menyedihkan, meskipun tidak banyak bedanya antara di perkotaan 

dan di pedesaan. Dalam hal pembuangan sampah, kebanyakan 

masyarakat miskin dan pemukiman miskin menggunakan lahan terbuka, 

lubang-lubang atau saluran air. lni menyebabkan risiko. kontaminaSi 

terhadaP air permukaan dan air tanah di daerah perkotaan Yar\9 

penduduknya padat. Se\ain menimbulkan polusi terhadap lingkungan 

hidup, hal ini juga merusak keindahan kota dan menimbulkan bahaya 

banjir yang selalu melanda pemukiman mereka sewaktu musim 

penghujan. 

-- 
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bentuk kegiatan pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan (melalui pemberdayaan keluarga): 

(Menteri Negara 
mengamanatkan Keterpaduan Perencanaan 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, Meneg 

-IV. I ··eKKBN dan Menteri Oalam Negeri), 
Kependuduka, u"epa a 

Keterpaduan /Koordinasi Pelaksanaan (menteri di pusat den gubemur' 

walikota/bupati di daerah), keterpaduan sasaran (keluarga Pra 

Sejahtera dan Kelaurag Seiaht&ra I di bawah garls kemiskinan), dan 

keterpaduan dukungan dari bel'bagai dinaslinstansi terl<.ait. 

3. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggu\angan kemiskinan. Strategi yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. 

meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, 

mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil 

serta mensinergikan kebijakan dan dan program penanggulangan 

kemiskinan. Dari perpres lni. supaya dibentuk tim koordinasi 

penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten dan kota . 

4. Peran kegiatan pembangunan Keluarga Sejahtera sebagai upaya 

pemberdayaan keluarga diprioritaskan kepada perubahan sikap 

(penyadaran, minat, mencoba, mempertimbangkan dan menerima), 

perubahan perilaku (pemberian keterampilan dasar dan stimulan 

sarana), dan perubahan status (dari Keluarga Pra Sejahtera menjadi 

Leluarga Sejahtera dan seterusnya). 

5. Langkah-langkah dukungan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 

• • • • • ·~ 
• • • • • • •• • • ;. \. ~ \. 
• • 
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Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung. 

Walikota Bandung Nomor 188.32/Kep.040.Bappeda/2010 tentang Tim 

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung, selama 

ini telah terbentuk tim secara khsusus untuk melakukan koordinasi yaitu: 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kata Bandung. 

TKPK Kata Bandung terbentuk dengan dilatarbelakangi Perpres Nomor 13 

Tahun 2009 tentang Kaordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Keputusan 

Sejahtera lndonesia·(AKSI) jika meninggal dunia). 

serta penguasaan teknologi dan pemanfaatan modal (Takesra dan 

Kukesra dengan tanggung renteng dan dijamin Asuransi Keluarga 

dalam suasana- Kota di 
Gerakan Pembangunan Keluarga Modem 

k 1tmen kesadaran 
ka Oes8) : menumt>uhkan om ' 

Oes8 (Bangga Su i ngetahuan dan keterampilan 
setiaP keluarga. pemberlan informas ' pe 

KS) perrnodalan (Takesra dan 
(capcity building), kewirausahaan (UPP ' 

bangkan Pusat Rujukan 
Kukesra), kemitrausahaan, dan mengem 

Keluarga misalnya Balal Rujukan Keluarga {Baruga) dan··Balai Mitra 

Sejahtera (BMS). 
Keluarga Sejahtera dalam Peningkatan 

6. Kegiatan Pembangunan 

Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan ini hakikatnya merupakan 

pembedayaan keluarga yang dilaksankanan dalam bentuk 

pemberdayaan institusi, pengembangan kegiatan iev.\rausanaan· 
(melalui UPPKS: Pelaju-Keluarga, Pemaju-Keluarga, dan Usaha 

Jasa), kegiatan kemitrausahaan untuk pemasaran produk UPPKS1 
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3. Rumusan kriteria kemiskinan di Kota Bandung. 

akademis. 

yang dilaksanakan TKPK Kota Bandung dikaitkan dengan tinjauan 

kelembagaan, mekanisme kerjasama dan manfaat program saat ini 

2. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilihat dari 

Kota Bandung. 

1. Kajian akademik terkait dengan penanggulangan kemiskinan di 

pelaksanaan penanggu\angan kemiskinan TKPK Kota Bandung yang di 

dasarkan pada: 

Ruang lingkup kegiatan ini adalah melakukan asesmen dan analisis 

1. Pengurus dan anggota TKPK Kota Bandung. 

2. Perguruan Tinggi Jurusan Kesejahteraan Sosial. 

3.2 Ruang Lingkup 

· pelaksanaan kegiatan 
. Pada bagian ini dipaparkan mengena, 

d .. dari sasaran kegiatan, ruang lingkup, output 
yang di dalmnya ter an 

. •co·melhasil ~egiatan metode kajian dan waktu pelaksanaan keg1atan, ou1: ' 

kegiatan. 

3.1 Sasaran Kegiatan 

Sasaran dari kegiatan ini ada\ah: 

BABIII 

METOOOLOGI 
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assessment yang di dalamnya meliputi: 

Asesmen pada kegiatan ini dilakukan dengan cara rapid 

pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan TKPK Kota 

Bandung. 

1. Asesmen 

yang dikemas ke dalam dua kegiatan besar yaitu asesmen dan analisis 

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan partisipatif 

3.5 Metode 

setiap Pokja dan Koordinator TKPK. 

mekanisme kerjasama dan manfaat program yang dikoordinasikan pada 

TKPK Kota Bandung yang dilihat dari pelaksanaan kerja di kelemabagaan, 

Meningkatnya sinergitas pelaksana penanggulangan kemiskinan oleh 

3.4 Outcome (hasil) 

c. Rumusan kriteria kemiskinan di Kota Bandung. 

akademis. 

Bandung. 

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilihat dari ke\embagaan, 

mekanisme kerjasama dan manfaat program saat ini yang 

dilaksanakan TKPK Kota Bandung diterkaitkan dengan tinjauan 

b. 

mengenai: 
KaJ'ian akademik terkait dengan penanggutangan kemiskinan di Kota a. 

Output (keluaran) 

Tersusunnya dokumen berupa buku yang dapat menjelaskan 
3.3 

\ 
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dilakukan TKPK Kota Bandung. 

penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung ke depan yang akan 

rumusan pengembangan model dilakukan Kemudian 

kelembagaan, mekanisme kerjasama dan manfaat programnya. 

pelaksanaan penanggulangan kemiskinan oleh TKPK secara 

yang dilakukan TKPK Kota Bandung saat ini. hasilnya sebagai 

bahan pemaparan tim pengkaji pada kertas kerja mengenai 

peserta dari Perguruan Tinggi. 

Topik diskusinya adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 

Peserta diskusinya pengurus dan anggota TKPK Kota Bandung dan 

pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan oleh TKPK Kota 

Bandung. 

dan pendapat serta aspirasi responden tentang implementasi 

hasil yang dicapai dan cara pencapaian tujuan. 

Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) 

Pada pelaksanaannya- akan dilakukan diskusi dengan cara 
melakukan pertemuan dengan responden yang sifatnya terarah 

untuk membahas topik terrtentu melalui diskusi kelompok. 

Tujuannya adalah untuk menggali dan lebih memahami pandangan 

b. 

pengkaji dengan 
. ka t.ese·pakatan arah dan proposal kegiatan, tujuan, 

memb1cara n N ' 

Pada 

Pertemuan awal (Inception meeting). 

d.1 k ka pertemuan antara tim 
pelaksanaannya akan ' a u n 

pihak Bappeda Kota Bandung untuk 

a. 

____ _...,...._......... .............. ~· 

i 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' ' - 
~ 
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agar peserta tidak saling berebut bicara. 

sama kepada semua peserta. Fasilitator mengatur jalannya diskusi 

penanggulangan kemiskinan dan memberikan kesempatan yang 

wilayahnya (SKPD tepat bekerjanya peserta) dalam pelaksanaan 

d) Fasilitator meminta peserta menceritakan tentang kondisi umum di 

peserta. 

c) Fasilitator meminta kesepakatan dari peserta tentang topik yang 

akan dibahas (apabila topik termasuk hal sensitif) 

b) Fasilitator menciptakan suasana yang nyaman bagi semua peserta 

untuk berdiskusi, bertegur sapa dan bersilaturahmi dengan semua 

oleh TKPK). 

rta disesuaikan dengan topik-topik khusus 
Pengelompokkan pese 

rta di SKPDnya masing-masing. Peseta 
sesuai dengan peran pese 

. ., k membawa bahan atau dokumen hasil pelaksanaan 
dimmta un\u 

penanggulangan kemiskinan di SKPDnya. 

Setelah dilakukan diskusi terarah kemudian dilanjutkan dengan dialog 

antara tim pengkaji dengan peserta dari setiap SKPD yang melakukan 

penanggulangan kemiskinan di K-ota Bandung. 

Langkah-langkah diskusi terarah: 

a) Fasilitator meny\apkan diri dengan pengetahuan tentang kondisi 

~~asalahan minimal dari data sekunder atau hasil social mapping 

serta menentukan target diskusi terarah yang hendak dicapai 

berkaitan dengan topic (pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 
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penanggulangan kemiskinan oleh TKPK Kota Bandung. 

dokumen pelak.sanaan mengenai tertulis 2) Mengkaji 

terarah ke dalam bentuk laporan tertulis. 

1) Mengartikulasikan dan melengkapi hasil pelaksanaan diskusi 

Dengan melakukan langkah berikut: 

c. Desk review 

proses pembelajaran peserta). 

I) Pertanyaan lanjutan tentang penyebab ketidaktercapaian 

pelaksanaan program (untuk pertanyaan ini dilanjutkan dengan 

analisis pohon masalah atau yang dikenal dengan why tree sebagai 

k) Fasilitator mengklarifikasi dan merumuskan jawaban peserta. 

acuan TKPK Kota Bandung. 

Fasilitator mengklarifikasi dan merumuskan jawaban peserta. 

Fasilitator mengajukan pertanyaan\kunci ketiga apa manfaat 
\__ / 

program dan kriteria kemiskinan yang dilakukan dan yang menjadi 

i) 

j) 

mekanisme kerjasama penanggulangan kemiskinan TKPK Kota 

Bandung. 

f) 

dari peserta. 
k nci berikutnya dengan 

Fasilitator memberikan pertanyaan u 

berdasarkan pada jawaban peserta, bagaimana ke\embagaan 

penanggulangan kemiskinan TKPK Kota Bandung. 

g) · Fasilitator mengklarifikasi dan merumuskan iawahan peserta. 

h) fasilitator mengajukan pertanyaan kunci kedua; bagaimana 

. d merumuskan jawaban 
Se\anjutnya fasi\itator mengk\arifikas, an 

e) 
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Bulan September sampai dengan November 2012. Waktu pelaksanaan 

dan langkah pelaksanaan pekerjaannya dapat dilihat pada tabel 3.1 . .. 
• • • • • • 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 90 hari kerja terhitung sejak 

b. Sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 

laporan-laporan, dan kebijakan 

3.6 Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

terarah. 

Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 

a. Sumber data primer y'--nQ, dipero\eh dari informan secara langsung 

baik diperoleh hasil ~Jancara mendalam maupun hasil diskusi 

3. Sumber Data 

d. wawancara mendalam 

e. SnapshoP kunjungan lapangan 

2. Teknik Analisis 
Analisis data dilakukan dengan . melakukan tiga alur kegiatan 

secara bersamaan yaitu dengan melakukan reduksi data, penyai\an data 

dan menarik kesimpu\an atau vermkas\. 

) 
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NO KEGIATAN WAKTU 

1 Pertemuan awal (Inception Bulan September 2012 minggu ke 1 

Meeting) 

2 Penyusunan Proposal Bulan September 2012 minggu ke 2 

3 Pengumpulan Data Bulan September 2012 minggu ke 3, 4 

4 Penyusunanlaporan Bulan Oktober 2012 minggu ke 1, 2 

5 Konsultasi laporan Bulan Oktober 2012 minggu \<.e 3, 4 
6 Revisi laporan Bulan November 2012 minggu ke 1 
7 Penyusunan laporan akhir Bulan November 2012 minggu ke 2, 3 

Penyeraha~poran Bulan November 2012 minggu ke 4 
/ 

Tabel 3.1. 
Jadual Waktu dan Kegiatan 
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pemah mendapatkan program penanganan kemiskinan dan anak 

anak dari keluarga miskinnya memiliki harapan untuk lebih maju. 

untuk melakukan pengumpulan data atau informasi terkait dengan 

beberapa permasalahan kajian diantaranya lokasi tersebut 

merupakan salah satu kelurahan yang memiliki penduduk miskin, 

Salah satu lokasi representasi warga miskin di Koata Bandung 

adalah daerah Cicadas tepatnya di Gang Samsi Kel Kebonwaru 

Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan Kampung dua ratus yang 

terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong. Lokasi ini dituju 

dan narasumber. 

,--~ 

Bandung. Kemudian dari hasil penyusu~an_:naskah tersebut dilakukan 

seminar dengan menghadirkan tim TKPK dari berbagai SKPO terkait. 

kemiskinan ini merupakan rumusan hasil sandingan dari kriteria 

kemiskinan yang pemah disusun sebelumnya. Ditambah dengan hasil 

pertemuan dengan representasi warga dari keluarga miskin di Kota 

4.1. Hasil Kajian 

Pelaksanaan kajian ini di\aku~n dengan penyusunan naskah 

kajian yang disusun sebelumnya. Di dalam naskahnya berisi tentang 

tinjauan akademls penanggulangan kemiskinan, kelembagaan TKPK, 

mekanisme dan manfaat TKPK serta kriteria kemis\cjnan. ~\eria 

BABIV 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN 

/' 
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wawancara Al menyatakan bahwa "saya tidak tahu tentang 

lnforman tokoh masyarakat berinisial Al. Dari hasil 

Kota Bandung saat ini. 

1. Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan TKPK 

pengetahuan masyarakat tentang adanya program penanggulangan 

kemiskinan yang dilaksanakan oleh TKPK Kota -Bandung, Mekanisme 

kerjasama diantara petugas dengan warga miskin sesuai posisi dalam 

struktur TKPK, tugas, peran, dan fungsi masing-masing petugas untuk 

pelaksanaan program, manfaat program yang telah dan akan 

direncanakan TKPK Kota Bandung, dan Rumusan kriteria kemiskinan 

Kota Bandung sebagai ukuran penentuan sasaran program TKPK 

Kota Bandung. 

untuk melakukan kajian ini yaitu pedoman wawancara terstruktur 

melalui wawancara langsung terhadap ketiga informan tersebut. 

Topik wawancara bersama ketiga informan adalah 

d. nakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 
lnforrnan yang 1gu 

kat epresentasi keluarga 
bssaran inforrnan yaitu warga masyara r 

d . SKPD ang·gota TKPK. lnforrnan dari keluarga 
miskin dan petugas an 

miskin ada tiga orang. kriterianya adalah tokoh masyarakat, Kader 

PKK, dan keluarga yang dikategorikan tidak mampu/miskin. Ketiga 

informan ini -dianggap mengetahui beberapa hal yang terkait dengan 

program penanggulangan kemiskinan. lnstrumen yang d\gunaen 
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Serupa dengan informan dari Oinas Pendidikan Kota 

Bandung bahwa "pelaksanaan program TKPK perlu ditujukan 

Kementerian Sosial RI". 

pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejalan dengan program 

koordinasi harus ada benang merah dan sinergis sehingga 

Menyatakan bahwa "program untuk penaggulangan kemiskinan di 

Kota Bandung mengusulkan kriteria kemiskinan yaitu keluarga 

yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk, informasi 

TKPK, diantaranya dari Petugas Dinas Sosial Kota Bandung. 

lnformasi lainnya diperoleh dari anggota tim seminar 

saja ga tahu ibu mah" 
' I ... 
• • • • • 

menyatakan bahwa •saya tidak tahu adanya TKPK, apa itu TKPK 

dikategorikan tidak mampu/miskin. Dari hasil wawancara RH 

lnforman ketiga yang berinisial RH sebagai keluarga yang 

daerah sini• . 

tahu tentang apa itu TKPK, dan belum ada program itu sampai ke 

kem\skinan•. 

lnforman Kedua yang berinisial LS sebagai Kader PKK 

Dari hasil wawancara LS menyatakan bahwa • saya iuga tidak 

program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh 

d' 1 ggarakan oleh PNPM TKPK, hanya tahu program yang ,se an 

. rti ha\nya perbaikan rumah Mandiri itu juga dalam bentuk fis1k sepe 

tidak layak huni untuk kelurga miskin dan juga adanya bantuan 

beras miskin, itu saia yang saya tahu tentang program 
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pelaksanaan program. lnforman tokoh masyarakat berinisial Al. 

Dari hasil wawancara Al menyatakan bahwa "apalagi mengenai 

Tugas, peran, dan fungsi masing-masing petugas untuk 

masing petugas untuk pelaksanaan program. 

2. Mekanisme kerjasama diantara petugas dengan warga miskin 

sesuai posisi dalam struktur TKPK, tugas, peran dan fungsi masing- 

dengan pelaksananya program dan dinas terkait di Kota Bandung. 

Sejalan dengan pendapatnya infonnan bahwa · •Kritena- miskin 

perlu dikaitkan dengan program-program Bawaku Kota Bandung. 

Misalnya kriteria 1-5 diakomodasikan oleh Bawaku Makmur, 

Bawaku Kesehatan, Bawaku Pendidikan dan lain-lain•. 

koordinasi penanggulangan kemiskinan dapat tertuju pada criteria 

I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 

I 
' .J 

I 
I 

tidak mampu membiayai pendidikan anak 
kepada Keluarga yang 

el ·utkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Lanjutan 
untuk m anJ 

Umum (SMU)/ sederajat. · Begitu juga bagi Keluarga yang tidak 

mampu membiayai pendidikan anak yang sedang menempuh 

pendidikan di tingkat SMU sederajaf. 

Secara khusus salah satu informan mengusulkan program 

penanggulangan kemiskinan Kota· Bandung perlu cllkolaborasikan 

dan dikoordinasikan dengan program di Kota Bandung seperti 

Program Bantuan Walikota untuk kemakmuran, kesehatan, 

pendidikan dan lain-lain. Hal ini akan semakin nyata pelaksanaan 

I 
I 
I 
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