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.
leb'h
tidak tahu karena belum tahu temyata
I
mekamsmenya, saya
ada TKPK di Kota Bandung•·
lnforman Kedua yang berinisial LS sebagai kader PKK. Dari
hasil wawancara, LS

menyatakan bahWa •saya tidak tahu

bagaimana mekanisme kerjasamanya karena TKPK itu sendir\ pun
saya tidak tahu•.
lnforman ketiga yang berinisial RH sebagai keluarga yang
dikategorikan tidak mampu/miskin. Dari hasil wawancara RH
menyatakan bahwa •apalagi saya sama seperti lbu LS tidak tahu
tentang mekanismenya-gimana-gimana•.
Kemudian informasi dari informan petugas Bappeda Kota
Bandung bahwa •mekanisme kerjasama dan tugas TKPK bersifat
pengendalian. Yang dikoordinasikan TKPK adalah seluruh program
penanganan

kemiskinan

(Pronangkis)

dan

kriteria-kriteria

kemiskinan ini harus merepresentasikan/mencerminkan kondisi
nyata (rii~ kemiskinan keluarga di Kota Bandung•.
Ditambahkan

oleh

informan

dari

petugas

Dinas

Kependudukan dan catatan Sipil bahwa •mekanisme TKPK ini perlu
dijabarkan ke dalam program di masing-masing SKPo•. Bahkan
informan dari petugas BPPKB bahwa •untuk kelancaran koordinasi

•
.•
'

TKPK, mekanisme program perlu dikaitkan dengan programprogram

Bawaku

Kota

Bandung.

Misalnya

1-5

kriteria

diakomodasikan oleh Bawaku Makmur, Bawaku Kesehatan dst".
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Begitu pula dari informan petugas Dines
Perdagangan bahwa

•bagl

Koperasi UKM dan
'

mereka yang Tidak

mempunyal

keterampilan (skill), hal lni dapat direspons oleh Oinas koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan

perdagangan Kota. BandUng dengan

Program peningkatan keterampilan dengan dana. stimulan untuk
Usaha Ekonomi Produktif (UEPt.
Mekanisme -kerjasam& pelaksanaan organisasl l'KPK Kota
Bandung dari hasil kajian tim, dapat digambarkan k& dalam dua
besaran

yaitu

koordinasi

kebijakan

dan

program

serta

pengendaliannya.
Mekanisme koordinasi

kebijakan dan program mellputi

perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan.
a. Perencanaan
1) Perencanaan dalam menentukan arah kebijakan dilakukan
secara partisipatif pada saat pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan
kecamatan

Pembangunan
sebagai

bahan

(Musrenbang)

Tingkat

Musrenbang Tingkat

Kota

Bandung.
2) Kebijakan hasil Musrenbang Tingkat Kota Bandung menjadi
bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan program di
setiap Pokja TKPK Kota Bandung.
3) Pelaksana koordinasi kebijakan untuk Perencanan Program
Penanganan Kemiskinan Kota Bandung dilakukan oleh
setiap tim Pokja TKPK Kata Bandung
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4) Kebijakan yang

.
mas1h

d"butuhkan untuk penyusunan
, .

program, kebijakan tersebut dapat dlsusun oleh tim Pokja
dari setiap SKPD terkait.
5) P rogram Yang direncanakan

sesua1•

han penerima

118
...........
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manfaat yang didasarkan pada kebijakan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
6) Program yang ditujukan bagi penanganan

kemiskinan

Kola·

Bandung dapat difokuskan pada pengembangan potensi diri,
bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan
perumahan dan pelayanan sosial.
b. Pelaksanaan
1) K-ebijakan hasil musrenbang Tingjat Kota Bandung menjadi
dasar penyusunan program penanganan kemiskinan bagi setiap
Pokja TKPK Kota Bandung.
2) Pelaksanaan program penanganan kemiskinan Kota Bandung,
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap Pokja terkait.
3) Upaya

pelaksanaan

program

dapat

dilakukan

dengan

menyediakan sumber mata pencaharian dibidang usaha sektor
informal, bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil
usaha, pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, dan
peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
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Mekanisme pengendalian meliputi

su.-.u1ct1, monitoring, evaluasl,
yow .......

pe1aporandan lndikator klnerja.
a. Supervisi
1) supervisi

dilakukan

pengarahan
penanganan

da\am

untuk

memberikan

pelaksanaan

kemisklnan

bimbingan

kebijakan

serta

dan

membantu

dan

program

mengatas\

permasalahan yang timbul dilapangan.
2) Pelaksananya Sekretariat, dan Ketua Pokja
3) Sasarannya: Pengurus Pokja dan pejabat yang ditunjuk dari
setiap SKPD yang tergabung di setiap Pokja
4) Pelaksanaan: dengan

cara melakukan pertemuan antara

supervisor dengan pengurus pokja dan pejabat yang ditunjuk
dari setiap SKPD yang tergabung di setiap Pokja yang dilakukan
secara berkala.
5) Aspek yang disupervisi:
a) Kebijakan dan program yang direncanakan
b) Kondisi sumber daya manusianya
c) Manajemen pengelolaan: koordinasi program
d) Kesesuaian program dengan waktu pelaksanaan
e) Pemanfaatan dana yang tersedia
f) Proses pengelolaan program
b. Monitoring
1) Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak
yang terlibat dalam kegiatan telah menjalankan peranan dan
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fungsi sesuai tugas serta tanggu

ng jawab masing-masing

pengurus dan anggota Pokja.
2) Mengetahui proses pelaksanaan program. (
3) Pelaksananya sekretariat dan pelaksana-Pokja.
4) Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan cara mengamati,
menanyakan dan mempela}ar\ berbagai

hasi\ kegiatan yang

berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan.
5) Aspek yang dimonitoring
a) Manajerial kelembagaan setiap Pokja
b) Pengelolaan program penanggulangan kemiskinan
c) Perkembangan koordinasi pelaksanaan program
d) Pemanfaatan program oleh penerimanya di setiap Pokja
c. Evaluasi
1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesiapan, hambatan,
peluang,

dan tingkat

keberhasilan

pelaksanaan

program

sebagai acuan dalam upaya perbaikan dan penyempumaan
2) Pelaksananya ketua, sekretaris di sekretariat, dan ketua, wakil
ketua, sekretaris dan wakil sekretaris TKPK Kata Bandung.
3) Pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama antara ketua,
sekretaris di sekretariat bersama ketua, wakil ketua, sekretaris,
wakil sekretaris TKPK Kata Bandung diketahui oleh setiap
pengurus Pokja masing-masing. Dilakukan pada akhir periode
kegiatan atau pada saat dibutuhkan.
4) Aspek yang dievaluasi
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a) Tujuan program
b) Efektivitas kegiatan penunjang program
c) Target pencapaian program
d) Kinerja petugas
e) Manajemen koordinasi pelayanan Pokja
f) Proses koordinasi pelayanan Pokja
g) Kelayakan sarana dan prasarana Program
Pelaporan
Laporan dibuat untuk menginformasikan pelaksanaan program
baik dari sisi masukan/input, proses; keluaran/output, kendala
pelaksanaan koordinasi program, maupun tingkatan pencapaian
dari indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Hal ini
sebagai bahan bagi perkembangan pelaksanaan koordinasi
program lebih lanjut.
e. lndikator kinerja
1) Masukan/input dapat mengacu pada hal berilkut:
a) kebijakan yang disusun berdasarkan hasil musrenbang
Tingkat Kota Bandung.
b) Rencana program untuk penanggulangan kemiskinan
didasarkan kepada kebijakan hasil musrenbang yang
disusun oleh tim Pokja TKPK.
c) Rencana program sesuai kebutuhan penerima manfaat.
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d) Rencana program ditUJukan
warga masyaraka

ba · penerima manfaat dari

g1

t yang memiliki kritreria hampir miskin,

miskln dan sangat miskin.

embangan potensi diri,
e) Fokus penangannnya pad a peng
bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan
·perumahan dan pelayanan sosial.

2) Proses
a) oasar pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program
penanganan kemiskinan dart hasi\ Musrenbang Tingkat ~~~
Bandung
b) Pelaksana Penyusunan Program dikoordinasikan oleh Tim
Pokja TKPK Kota Bandung.
c) Program penanganan kemiskinan dikoordinasikan

oleh

setiap Tim Pokja sesuai tugas pokok dan fungsi dari setiap
Pokja terkait.
d) Pelaksanaan program dilakukan dengan cara menyediakan
sumber mata pencaharian dibidang usaha sektor informal,
bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha,
pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, dan
peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
3) Keluaran/output
a) Oimilikinya

kebijakan

dan

program

untuk

melakukan

koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung
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b) Setiap Pokja memiliki rencana

program untuk melakukan

koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota

Bandung

sesuai kebutuhan sasaran penerima manfaat
c) Sasaran penerima- manfaat dapat mengakses sumber mata
pencaharian dibidang

usaha sektor informal, bantuan

permodalan dan pemasaran hasil usaha, pengembangan
lingkungan pemukiman yang sehat, dan peningkatan rasa
amen dari·tindak kekerasan dan kejahatan.
4) lndikator Manfaat/outcome
a) Pelaksanaan koordinasi diantara Pokja dapat diarahkan
pada program sesuai kebutuhan sasaran penerima manfaat.
b) Pelaksanaan

koordinasi

dapat

direalisasikan

pada

peningkatan akses sumber mata pencaharian dibidang
usaha sektor informal, bantuan permodalan dan pemasaran
hasil usaha, pengembangan lingkungan pemukiman yang
sehat, dan peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan
kejahatan sasaran penerima manfaat.
5) Dampak/impact
a) Meningkatnya target realisasi program yang dikoordinasikan
di setiap pokja.
b) Setiap pokja memiliki dasar penentuan program dari kriteria
kemiskinan yang nyata sesuai kondisi sosial masyarakat
Kota Bandung.
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c) Men\ngkatnya sasaran

pe nerima manfaat terakses pada

sumber mata pencah8 ria
permoda 'an

bantuan

pengembangan

n dibldang usaha sektor informal,
dan

pemasaran

hasil

usaha,

lingkungan pemukiman yang sehat, dan

peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan
Mekan\sme ini
ha~lsasi

akan

berjalan

apabila

dari koordinasi kebijakan program

sinergitas

dan

dan koordinasi

pengendalian dapat informasinya menga\ir. Sinergitas

sendiri dapat

dilakukan apabila komponen organisasi, ikatan capaian tuiuan,
kemunculan kesepahaman mengenai kesejahteraan sosial dan
adanya mekanisme kerjasama di TKPK.
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan informan dari
Perguruan Tinggi

Jurusan

Kesejahteraan

Sosial

Universitas

Pasundan bahwa- •Secara konseptual, sinergitas harus memenuhi 3
(tiga) syarat:
a. Syarat pertama: Teridiri dari berbagai elemen/komponen. Dalam
konteks TKPK, adalah terdiri dari berbagai SKPD terkait.
b. Syarat kedua: Elemen-elemen tersebut diikat dalam satu tujuan
bersama. Tujuan bersama yang dimaksudkan di sini adalah
tujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Bandung.
c. Syarat ketiga: adanya kemunculan, yaitu kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan sosial memiliki tiga indikator

menurut

James

Midgley, yakni: (1) Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan, (2)
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Masalah-masaI ah

sosial

bisa

diatasi/dikendalikan,

dan

(3)

Kesempatan sosial dapat dimaksimalkan•·
Kemudian informan menambahkan mengenai sinergitas itu
sendiri yang dilakukan· antar SKPD dapat
adanya

. me
mekanas
·

yang

d'

· dkan apabila

IWUJU

dikoordinasikan

TKPK.

Seperti

pendapatnya bahwa •untuk mewujudkan sinergitas antar SKPD
I

t~ait

dalam penanggulangan kemiskinan di Kota

Bandung,

diperlukan formulasi mekanisme- kerjasama secara kelembagaan·
yang dikoordinasikan oleh TKPK Kota Bandung.

3. Manfaat program yang telah dan akan direncanakan TKPK Kota·
Bandung
lnforman

tokoh

masyarakat

berinisial

Al.

Dari

hasil

wawancara Al menyatakan bahwa "saya belum pemah merasakan
secara langsung manfaat dari adanya TKPK ya dikarenkan tadi
belum tahu apa itu TKPK dan belum ada program tersebut yang
dilaksanakan oleh TKPK di daerah ini".
lnforman Kedua yang berinisial LS sebagai kader PKK. Dari
hasil wawancara LS menyatakan bahwa "saya iuga sama tidak
tahu tentang manfaat program tersebut, hanya jika program yang
diselenggaarakan oleh PNPM Mandiri yang di dalamnya terdapat
program pengentasan kemiskinan

manfaatnya

bisa

dirasakan

langsung oleh keluarga yang tidak mampu/miskin meskipun dalam

..
•

'"'"\igus setidaknya sedikit membantu
bentuk barang se I\CI

untuk

mereka·.
lnforman ketiga yang berinisial RH sebagai ke\uarga yang
dikategorikan tidak mampu/miskin. Dari hasil

wawancara RH

menyatakan bahwa •oh saya juga tidak tahu karena memang
.----··-·

p~ram tersebut belum ada sampai ke masyarakat sini terutama
saya sendln•.
Kemudianberdasarkaninformasidari Sadan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana {BPPKB) manfaat dari
koordinasiTKPK -Warga masyarakatmiskin agar ikut KB. lkut berKB perlu disyaratkan sehingga pertumbuhan penduduk dapat
ter-kendali, dari koordinasi ini pula manfaat lainnya dapat
mengusulkan supaya ada program Bawaku KB dan Beberapa
kriteriayang disusuntim kajian dapat disesuaikan.
Manfaat lainnya dari koordinasipenanggulangankemskinan
ini, dikemukakandari petugas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
bahwa ·oari hasil penyusunan Pertu dilakukan pendataan yang
akurat sehinggadata kriteria- miskinkomprehensif.
Selanjutnya informan dari Perguruan Tinggi Jurusan
KesejahteraanSosial UniversitasPasundanmenyatakanmengenai
manfaat program bahwa "Manfaat program penanggulangan
kemiskinan di Kota Bandung, yang dikoordinasikan TKPK

Kota

Bandung, sebaiknya ditempatkan di fokus kajian no. 3. Terpisah
dengan

kajian

kelembagaan dan

mekanisme kerjasama
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an kemiskinan di Kota- Bandung yang tetap berada di
penanggu ang
.
'
fokus kajlan no. 2·. Kemudian informan menambahkan mengena1

factor yang mempengaru
Seperti

yang

d

hi kemiskinan adalah faktor ekonomi.

·1kemukakannya

mempengaruhi kemlskinan,

berikut:

•Faktor-faktor

yang

perlu ditambahkan dengan faktor

"') ekonOmi, Selain faktor lndividualf faktor sosial; faktor kultural; dan
faktor struktUral•.
Manfaat program TKPK yang dikoordinasikan ke depan akan
\ebih tertuiu dan meniadi ter\ihat progresnya apabila setiap program
yang telah melekat di setiap SKPD disesuai dengan capaian kriteria·
kemiskinan. Dalam hal ini koordinasi kebijakan program yang di
dalamnya terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan program untuk
memenuhi criteria kemiskinan dapat dilakukan oleh setiap SKPD.
Begitu

pula

dila~nnya

pada

saat

koordinasi

pengendalian

secara

pengendalian. · Dengan
internal

maka

manfaat

koordinasi program di TKPK menjadi lebih mudah diketahui oleh tim
manajemen TKPK sebagai bahan laporan rapat koordinasi di
tingkat provinsi.

4. Rumusan kriteria kemiskinan Kola Bandung sebagai ukuran
penentuan sasaran program TKPK Kola Bandung
lnforman

tokoh

masyarakat

berinisial

Al.

Cari

hasil

wawancara Al menyatakan bahwa "menurut saya sendiri yang
dikategorikan bahwa keluarga tersebut termasuk keluarga miskin
s2

I

1·

tidak dapat di\\hat secara

.
. ka ena
fis1k saia r

secara kasat ma\a

.
. ·1·k1 •empat tinggal yang tidak menetap dan di
mereka Juga merm 1 ~
'l'ki fasilitas yang sedikit memadai contohnya
dalam rumahnya mem, '
ada televisi, kursi, dapur, dan lairrlain, tetapi mereka yang tidak
memiliki penghasilan yang tetap

seh"ngga kemampuan mereka
,

untuk menyisihkan sebagian penghasilanya tldak ada sama sekali.
Ketika kebutuhan yang mendesak harus segera terpenuhi tidak ada
yang bisa mereka lakukan. Selain itu.

kurangnya · kemampuan

mereka da\am mengembangkan potensi terutama dalam bidang
pekerjaan sehingga mereka hanya bisa- mengandalkan apa yang
mereka bisa",
lnforman Kedua yang berinisial LS sebagai kader PKK. Dari
hasil wawancara LS

menyatakan bahwa •menurut saya kriteria

keluarga miskin· dapat dilihat secara kasat mata berdasarkan
kemampuan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan seharihari, pekerjaan yang tidak tetap, dan kemampuan keluarga dalam
membiayai anak-anaknya sekolah•
lnforman ketiga yang berinisial RH sebagai keluarga yang
dikategorikan tidak mampu/miskin.

Dari hasil wawancara RH

menyatakan bahwa "karena saya sendiri mengalaminya jadi
menurut saya keluarga miskin itu bukan berarti keluarga- yang tidak
bisa makan tapi keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan

lainnya contohnya memberi bekal untuk selama di sekolah kepada
anak-anaknya secara rutin, kesulitan membeli makanan yang
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bergizl, sehingga makan hanya apa adanya, saja
makan. Kemudlan kemampuan saya

secara

yang panling
pribadi

untuk

menyekolahkan anak-anak hanya sampai SMA•
·en· a kemiskinan untuk pelaksanaan
Di dalam menyusun kri '

. ki

koordinasi peanggulangan kerms . nan

di Kota Bandung diantara
'

__)peserta diskusi mengusulkan kriterianya sesuai dengan kondisi
nyata di lingkungan masyarakat

lnformasi yang dikemukakan

petugas dinas sosial •Mengusulkan tambahan
warga

masyarakat

yang

dikategorikan

satu kriteria bagi

miskin yaitu

tidak

mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian untuk

•..
•Ill
•
•
•
•II
•
•

menangani PMKS jalanan, maka lnformasi koordinasi harus jelas• .
Disamping kriteria kemiskinan sendiri yang per\u diperjelas juga
sistem informasi koordinasinya dari setiap kelompok kerja (Pokja)
dan kelompok program (Pokram) harus lebih diperjelas .
Kemudian informan dari Dinas Pendidikan mengusulkan
kriteria kemiskinan yaitu: •keluarga tidak mampu membiayai
pendidikan anak untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat
Sekolah Lanjutan Umum (SMU)/ sederajar. Usulan lainnya adalah
"keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak yang sedang
menempuh pendidikan di tingkat SMU sederajar .
Dari

informan

Petugas

Dinas

Koperasi

UKM

dan

Perdagaangan menyatakan bahwa "Kriteria kemiskinan dari Point
sumber mata pencaharian buruh. Supaya ditambahkan kriteria yaitu

Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian sama sekali masuk

1<ateg0ri.

Tidak mempunyai katerampilan

{skill). Sehingga hal ini

dapat direspons oleh Dines Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan
Perdagangan Kota Bandung. Respon yang dapat dilakukan dengan
menyelaraskan Program peningkatan keterampilan- dengan dana
stimulan untuk Usaha Ekonomi Produktif {UEP).
Secara khusus salah satu informan menyarankan supaya
kriteria kemiskinan yang disusun ini dapat diintegrasikan ke dalam
program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung seperti
bawaku dan sebagainya. Bahkan setiap kriteria kemiskinan ini
seyogyanya dapat dilakukan oleh salah satu program yang
dilakukan SKPD tertentu.
Sejalan

dengan

lnforman

petugas

dari

Sadan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)
mengusulkan •agar kriteria ikut KB termasuk ke dalam kriteria. lkut
ber-KB perlu disyaratkan · sehingga pertumbuhan penduduk dapat
terkendali•. Selanjutnya beliau mengusulkan ada Bawaku KB.
Ditambahkan dari informan petugas dari Dinas Kesehatan
bahwa •f>erlu diklarifikasi kriteria tentang tidak mampu berobat ke
klinik dan dapat ditambahkan kriterianya punya penyakit kronik (
seperti cuci darah, talasemia, dan lain-lain)". Untuk mewujudkan
pelaksanaan

koordinasi

penaggukangan

kemiskinan

di Kota

Bandung yang di dasarkan pada karakteristik ini perlu dilakukan
pendataan yang akurat sehingga criteria kemiskinan dapat dilihat
secara komprehensif. Sejalan dengan yang dikemukakan informan
SS

I··

petugas

d an

. ·~
Oinas "Tata Ruang dan C 1p1e1

Karya bahwa •per\u

h'
data kriteria miskin
dilakukan pendataan yang akurat se angga
komprehensif .•
Sejalan dengan pendapatnya para petugas dari Dinas
Sosial, petugas Dinas Koperasi

UKM dan Perdagaangan, petugas

-BPPKB dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, informan dart
!

P~rguruan Tinggi

Jurusan

Kesejahteraan Sosial

Pasundan pun menyatakan bahwa ·oalam

Universitas

memformulasikan

kriteria kemiskinan perlu dibuatkan matriks, dalam bentuk kolom.
Ada kolom kriteria kemiskinan dan ada juga kolom SKPD terkait
sebagai pelaksana program penanggulangan kemiskinan. Hal ini
perlu disusun agar kemajuan (progress, kinerja dari setiap SKPD
terkait

dapat

diketahui•.

Selanjutnya

informan

menyarankan

mengenai kriteria kemiskinan di Kota Bandung bahwa "Kriteria
kemiskinan juga perlu ditambahkan, misalnya yang terkait dengan:
a. Aspek ldentitas diri orang miskin. Orang miskin banyak yang
tidak memiliki KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda
Penduduk). Jadi, tidak memiliki KK (Kartu Ketuarga) dan KTP
(Kartu Tanda Penduduk) adalah juga termasuk ke dalam kriteria
kemiskinan.
b. Aspek

KB

(Keluarga

Berencana)

harus

masuk

kriteria

kemiskinan. Karena kemiskinan adalah bermuara dari laiu

pertumbuhan penduduk yang tinggi.
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1

seperu: (1)

b'sa masuk krtt.eria kemiskinan,

Aspek kesehatan, '
c.
be b t ke Puskesmas atau Klinik, dan {2)
tidak mampu
ro 8
.
kit kr is seperti talasemia.
mempunya1penya
on '
.d k
mpu menyekolahkan
d. Aspek pendidikan, seperti: ti a
ma
anakrlya. lni bisa masuk ke dalam kriteria kemiskinan.
e. Aspek ekonomi, seperti: (1) tidak mempunyai mata pencaharian,
dan {2) tidak memiliki keterampilan•.
Kemudian

pendapat

dari

tim

teknis

TKPK

menginformasikan bahwa kriteria kemiskinan Kota Bandung terdiri
dari 7 kriteria, yaitu:
1

Hidup dalam rumah dengan luas < 12 M2 dihuni lebih dari 1
orang dengan kondisi tidak layak.

2 Tidak mampu memenuhi air yang layak minum
3 Mampu makan hanya 2 kali sehari dengan lauk pauk seadanya
tanpa kesimbangan nutrisi yang baik.

4 Hanya mampu berobat di puskesmas terdekat dan atau
menderita penyakit kronis

5 Pendapatan keluarga per bulan dibawah upah minimal kota
{UMK) yang berlaku dan atau terkena pemutusan hubungan
kerja (PHK}

6 Memiliki hutang untuk rintisan modal usaha atau untuk
kebutuhan sehari-harinya
7 Tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih
tinggi dari SLTP.
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BABV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan
Program penangulangan kemiskinan yang dilaksanaan TKPK
dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu faktor individual, faktor sosial, faktor
kultural, dan faktor struktural.
Untuk sinergitas dan harmonisasi

program ~l\6t\~U\at\Qaf\

kemiskinan oleh TKPK perlu mekanisme koordinasi program dan
,-

kebijakan serta koordinasi pengendalian. Dari pelaksanaan koordinasi
program

dan

kebijakan

serta

koordinasi

pengendalian

dapat

dirumuskan Kategorisasi Kemiskinan yaitu: Sangat Miskin, Miskin dan
Hampir miskin.
Manfaat program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan
TKPK dapat dilihat progresnya apabila pelaksanaan koordinasi
dilakukan

di

tingkat

SKPD.

Pada

dasamya

SKPD

ini

yang

melaksanakan program secara teknis untuk merealisasikan kriteria
kemiskinan sesuai sasarannya.
Kriteria kemiskinan yang dapat disusun sebagai bahan TKPK
dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan didasarkan
pada kondisi eksisting dan tinjauan akademis. Dengan mendasarkan
pada kedua hal tersebut kriteria kemiskinan yang disusun benar-benar
akan menuju pada sasaran.
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5.2.

Rekomendasi

1.

Kriteria Kemiskinan Kota Bandung dapat dirumuskan sebagai

berikut:

Tabel 5.1
Rekomendasi Kriteria Kemiskinan Kota Bandung
N0
1

KRITERIA

RINCIAN

Frekuensi makan
dalam sehari kurang
2 kali sehari

Warga masyarakat yang
termasuk kategori ini
mampu memenuhi
kebutuhan makan
sebagai makanan pokok
kurang dari dua kali.
Makanan Pokok ini terdiri
dari nasi, sayur dan lauk
pauk. Standar makanan
pokok ini merupakan
jenis makanan yang
harus dipenuhi untuk
menunjang
kebertangsungan
aktivitas sehari-hari.
Apabila makanan pokok
ini tidak terpenuhi
menjadikan warga
masyarakat atau individu
tersebut tidak dapat
melaksanakan
aktivitasnya.

' "-

2

-··

Tidakmampu
membeli daging
ayam, susu dalarn
seminggu

Warga masyarakat yang
termasuk kategori ini
dalam memenuhi
kebutuhan gizinya dari
komponen daging ayam,
dan susu tidak mampu
menyediakannya dengan

SKPD
PELAKSANA

• Pokja
Pengembanga·
n Kemitraan
• Kelompak
Program Ill
Bidang
Pemberdayaan
Usaha Mikro
dan Kecil

• Pokja
Pengembanga
n Kemitraan
• Program II

Bidang
Pemberdayaa n

-111 I,

I

:

3

Ketergantungan
kepada bantuan
SOSial seperti zakat,
infak, sedekah,
raskin dan dana
stimulan UEP

4

~--

Tidak mampu
membeli pakaian
baru bagi setiap
anggota rumah
tangga dalam 1
tahun

·-·-

------------

cara membeli sendiri dart I
ha sll usaha pokoknya
dalam kurun waktu satu
minggu. terpenuhinya . .
kebutuhan komponen g1z1
tersebut diluar pemberian
keluarga besar atau
orang lain di sekitamya.
Warga masyarakat yang
termasuk kategori ini
masih tergantung kepada
bantuan soeial
diantaranya-bantuan dari
zakat, infak, sedekah,
beras untuk warga mlskin
(raskin), dana stimulant
untuk usaha ekonomi
Produktif (UEP). Bantuan
tersebut baik datangnya
dari pemerintah maupun
dari masyarakat Warga
masyarakat pada kategori
ini pun apabila tidak
mendapatkan bantu~n
soeialdari
penyelenggaranya secara
langsung maupun tidak
langsung melakukan
unjuk rasa kepada
penyelenggaranya
supaya mendapatkan
bantuan sosial tersebut.
Warga masyarakat yang
termasuk kategori ini
selama 1 tahun tidak
memiliki dana yang cuk up
dan hasil pekerjaan
pokoknya untuk membe Ii
pakafan baru. Dana dari
hasil pekerjaan pokoknya
selama 1 tahun tersebut ___

Masyarakat

-

• Pokja

Pengembanga
n Kernitraan
• Program II

Bidang
· 'Pemberdayaan
Masyarakat

• Pokja
Pengembanga
n Kemitraan
• Program II
Bidang
Pemberdaya

an

Masyarakat
·-·-··

-

------~
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habis digunakan untuk

5

Tidak memiliki
identitas diri seperti
akte kelahiran, kartu
tanda penduduk dan
kartu keluarga.

6

Jenis lantai rumah
terdiri dari tanah,
papan berkualitas
rendah, bambu, plur

r:

. ·--

- -- ·-·

m emenuhi kebutuhan
m akanan pokok dlrlnya
d an anggota keluarganya.
Warga masyarakat yang
Po kja
termasuk kategori ini baik pendataan dan
kepala keluarga atau
Si stem lnformasi
dlantara anggota
keluarganya kesulitan
untuk mendapatkan kartu
identitas diri seperu akte
kelahiran, kartu tanda
penduduk dan kartu
keluarga. Kartu identitas
inimenjadipenting
karena sebagai bukti
diakuinya
kewarganegaraan
seseorang.
Warga masyarakat yang
Program II
termasuk kategori ini
Bidang
menghuni rumah yang
Pemberdayaan
sebagian atau seluruh
Masyarakat
jenis lantai utamanya
masih tanah, terbuat dari
papan yang berkuatitas
rendah, terbuat dari
bambu atau plur semen.
Warga masyarakat ini
tidak mampu membeli
bahan-bahan jenis lantai
lainnya seperti keramik
karena pendapatan dari
hasil pekerjaan pokoknya
hanya cukup untuk
memenuhi makan
makanan pokok, Bahkan
menghunl rumah denga n
jenis lantai tersebut
sudah lebih dari 2 tahun.

--·---·------··-
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Warga masyarakat yang
termasuk kategorl lni
menghuni rumah sebagai
tempat tinggal utamanya
sebaglan atau seluruh
dindlngnya terbuat dari
rumbia, bambu atau
setengah tembok. Warga
m~yarakat ini tidak
mampu membeli bahan
. . . batu
seperu
. bata dan

Janis dinding terdiri

dart rumbla, bambu,
setengah tembok

l

Program II
Bidang
Pemberdayaan

Masyarakat

semen untuk ·membuat
keseturuhan dlndlng
rumahnya secara
permanen.

8

9

L_L

Tidak memiliki
rumah

Warga masyarakat yang
termasuk kategon ini
menghuni rumahnya
bukan miliknya sendiri.
Mereka menghuni
rumahnya dengan cara
sewa, kos, atau kontrak
setiap bulan atau setiap
tahun. Warga masyarakat
ini tidak mampu membeli
tanah atau membangun
rumah dari dana hasil
usaha atau pekerjaan
pokoknya.

Rumahyang
ditempati tidak
memiliki ventilasi
udara

Warga masyarakat
menghuni rumahnya
sangat berhimpitan
dengan rumah
tetangganya sehingga
tidak memiliki ventilasi
udera. Rumah yang
dihuninya juga berukuran
sangat kecil sehingga
-L.

·----·-·-··-···
tidak memiliki ruang
yang

Program II
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

Program II
-Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

-

-·

-··. _ .

...
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cukup untuk ventilasi
udara secara memadal.
Dengan kondisl rumah
yang tldak ada
ventilaslnya menjadikan
rumah tersebut terasa .
pengap dan lembab.
Udara yang masuk ke
rumahnya hanya bisa
melalui pintu utama.

I
10

•

11

•I
I
I
I
I
I

12

Rumahyang
ditempati tidak
memiliki fasilitas
MCK

Warga rnasyarakat

menghuni rumah tanpa
fasilitas untuk Mandi Cud
dan Kakus (MCK) sendiri.
fasilitas MCK yang
dlgunakannya merupakan
fasilitas umum yang
tersedia dlsekitar rumah
tinggalnya. Pada saat
semua warga masyarakat
membutuhkan fasilitas
MCK
Rumahyang
Warga masyarakat
ditempati tidak
menghuni rumah tanpa
mempunyai sumber fasilitas air bersih sendiri
air bersih
secara memadai. Bahkan
air bersih yang
dimanfaatkannya berasal
dari fasilitas sumber air
bersih umum yang
tersedia disekitar rumah
tinggalnya. Pada saat
semua warga masyarakat
membutuhkan air bersih
masing-masing warga
harus menunggu
bergiliran.
Tidak mampu
Warga masyarakat yang
berobat di
termasuk kategori ini
puskesmas/poliklinik pada saat sakit tidak
mampu membayar biaya

Program
II
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

Program
II
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

Kelompok
Program I
Bidang

Perlindungan
··----·-·-·---..

-·- --·-·--

-~-------
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dan Bantuan

pelayanan kesehatan dari
pendapatan hasll usaha

13

Tingkat P~ndidikan
Kepala Rumah
Tangga tidak
sekolah, tldak tamat
SD dan tamat SD

14

Kepala Rumah
Tanggadan
anggota keluarga
tidak memiliki
Keterampilan

15

Kepala rumah
tangga memiliki
hambatan fisik atau
mental

----

pokoknya di Puskesmas
dan di Rumah Sakit.
-Biaya pengobatan sangat
mengandalkan bantuan
dari orang lain atau
pemerintah.
Warga masyarakat yang
termasuk kateg_ori ini
tingkat pendidlkan yang
dialami oleh Kepata
Rumeh Tangge di bideng
pendidikan fonnal blsa jadi
tidak pemah sekolah,
mengikuti sekolah tetapi
tidak tamat SD atau
mengikuti sekolah hanya
dengan tamat·di tingkat
SD.
Warga masyarakat yang
termasuk kategori ini bagi
Kepala Rumah Tangga
dan Anggota Keluarga
mereka tidak memiliki
keterampilan khusus
secara memadai. Bagi
Kepala Rumah Tangga
dan anggota keluarganya
tidak memiliki
keterampilan khusus
karena tidak memiliki
pendapatan yang cukup
untuk membayamya ke
lembaga keterampilan.
Warga masyarakat yang
termasuk kategori ini bagi
kepala rumah tangga atau
salah satu anggota
keluarga mengalami
hambatan berat secara
·------

Sosial

Kelompok
Program I
Bldang
Perlindungan
danBantuan
Sosial

Kefompok
Program I
Bidang
Perlindungan
dan Bantuan
Sosial

Kelompok
Program I Bida
ng Perlindungan
dan Bantuan
Sosial
--

-···--··

. ..

.
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fisik atau mental-. Dengan
dlmiliklnya hambatan atau
(difabeVcacat) flsik,
mental atau ganda
sehlngga kehllangan
mata pencaharian atau
mata pencahariannya
sebagian besar untuk
membiayai hambatan
tersebut.

J
16

Penghasilan
Keluarga dibawah
Rp 700.000.IKK/bulan

17

Tidak memiliki mata
pencaharian atau
sumbermata
pencarian buruh
(tani, bangunan,
kebun/pekebun),
kerajinan, petemakan, petani gurem,
kuli panggul, tukang
batu dan buruh
nelayan.

__

,___

___

Warga-masyarakat yang

Kelompok
Program I
termasuk kategori lni
Bidang
keluarganya memiliki
penghasllan di bawah Rp. Perllndungan
dan-Bantuan
700.00;-/KK/bulan.
Keluarga inl tidak mampu Sosial
memperoleh pendapatan
lain dari hasil pekerjaan
utamanya karena tidak
memiliki keterampilan
khusus yang sesuai
dengan bidang pekerjaan
lain yang ada di
lingkungannya.
Kelompok
Warga masyarakat yang
Program I
termasuk kategori ini
adalah mereka yang tidak Bidang
Perlindungan
memiliki mata
dan Bantuan
pencaharian atau mata
Sosial
pencaharian utamanya
sebagai buruh baik
sebagai buruh tani, buruh
bangunan, mapun tukang
kebun atau sebagai buruh
pengrajin, petani yang
hanya mengandalkan
upah dari orang lain
sebagal pemilik lahan,
sebagai buruh kuli
panggul biasanya di
pasar tradisional, dan
-· --···-·-·-----·-- ··~ ·- ---------- -·--·~~--- -- ~--~-···-·--·-
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18

J
19

20

21

2.

sebagai tukang parkir
kendaraan.
Sumber
Warga masyarakat yang
Penerangan listrik
termasuk kategori ini alat
dengan jumlah
penerangan di rumah
KWH··rendah
yang dihuninya
menggunakan
penerangan listrik, namun
menggunakan jumlah
KWH standar/rendah.
Warga masyarakat yang
Bahan bakar untuk
memasak memakai
termasuk kategori ini
gas dengan volume
untuk memasek terutama
3kg
makanan pokok seharihari menggunakan gas
hanya mampu membell
yang volumenya 3 kg.
Hanya memiliki
Warga masyarakat yang
termasuk kategori lni
asset/barang
berharga minimal
hanya memiliki asset atau
RpS00,000,
barang berharga-tertentu
di rumah tangganya
hanya minimal sebesar
Rp. 500.000.
Tidak memiliki
Warga masyarakat yang.
kartu/polis- asurasnsi tennasuk kategori ini tidak
sosial.
memiliki kartu/polis
asuransi kesehaten kareta
tidak terdaftar di lembaga.

Program II
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

Program

II

Bklang
Pemberdayaan
Masyarakat

Program
II
-Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

Kelompok
Program
I
Bi dang
-Pertindungan
Bantuan
dan
Sosial

Kriteria kemiskinan ini dapat mengkategorikan warga masyarakat
miskin menjadi 3 (tiga) kategori:
a. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) memiliki 16-21 kriteria.
b. Rumah Tangga Miskin (RTM) memiliki 6-15 kriteria.
c. Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM) memiliki 1 - 5 kriteria.

i

ia I;

3.

Pertu disusun ke depan:
a. Buku

Pedoman

TKPK

(Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemisklnan) Kota Bandung, berikut dengan Buku Pedornan

I I

Operasional dan Buku Pedoman Teknis.
b. Buku Pedoman SPM (Sistem Pengaduan Masyarakat).
c. Penyusunan naskah akademik dan naskah Keputusan Walikota
Bandung mengenai kriteria kemsikinan Kota,Bandung.
4.

Perlu disusun ke depan Naskah Akedernik Peraturan Walikota
Bandung tentang Kriteria Kemiskinan, Oudinenya sebagai berikut:
a. Pendahuluan

b. Tujuan
c. Perspektif filosofis
d. Perspektif sosiologis
e. Perspektif yuridis

f. Kesimpulan dan rekomendasi.
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