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

1. Walikota Bandung. 
2. Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. 
Semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini berjalan lancar. 

Laporan ini dapat disusun atas bantuan semua pihak. Kami menghaturkan 
terima kasih terutama kepada: 

Laporan lni Berisikan Tentang Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar 
Masyarakat Miskin di Kota Bandung tahun 2013, memuat Pendahuluan, 
Kajian Pustaka, Metode Kajian, Hasil Kajian dan Kesimpulan dan 
Rekomendasi. Diharapkan Laporan ini dapat memberikan informasi 
komprehensif kepada pihak-pihak SKPD terkait di lingkungan Pemerintah 
Kota Bandung. 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
Rahmat serta Karunia-Nya kepada kami sehingga' kami berhasil 
menyelesaikan Laporan Akhir ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya. 
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(1984 ); 16,8% (1990) dan seterusnya hingga mencapai 9,7% pad a tahun 

cenderung menurun dari 38,8% (1976); menjadi 30,8% (1980); 23, 1% 

waktu. Menurut proporsinya secara persentase. penduduk miskin itu telah 

Angka kemiskinan bersifat dinamis dan fluktuatif dari waktu ke 

kebodohan dan pengangguran. 

salah terhadap anak, tindak kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, 

dari masalah sosial lainnya, seperti : masalah anak jalanan. perlakuan 

ketahanan sosial masyarakat. selain itu kemiskinan merupakan muara 

rendahnya daya beli masyarakat melainkan pula mempengaruhi 

1-.. •• ,,__ --------,,.,,h; ,,_,_ ...... ..... ,,,,. ; ··--- ,..,1;._ ;,1,. ..... - -•-&.... 
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Kemiskinan mempunyai dampak luas dan multidimensional, 

berkesinambungan. 

sesaat, melainkan harus secara komprehensif, simultan dan 

penanggulangannya pun tidak dapat diselesaikan secara parsial dan 

senantiasa aktual serta kompleks di Tanah Air, oleh karena itu 

penanganan kemiskinan. lsyu kemiskinan merupakan masalah yang 

ini juga belum ditemukan suatu fonnula dan strategi jitu dalam 

ini masalahnya masih menjadi topik dan menarik untuk dikaji. Hingga saat 

dan konvensional yang ada sejak umat manusia ada, namun sampai saat 

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan masalah sosial klasik 

A. Latar Belakang 

PENDAHULUAN 
BABI 
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yang multidimensi yang meliputi sangat rendahnya tingkat pendapatan 

kemiskinan dalam arti luas di negara-negara berkembang memiliki wujud 

Kopenhagen . 1995 (Kementerian Koordinator Bidang Kesra, 2002) 

Menurut Konferensi Dunia Untuk Pembangunan Sosial di 

tahunhinggatahun 1996. 

seterusnya tetap berada di bawah 10 juta, yaitu rata-rata 8,9 juta per 

ternyata kemudian menurun menjadi 8,3 juta (1978); 9,5 juta (1980) dan 

secara proporsional yang jika pad a tahun 1976 sebanyak 10,5 juta, 

ke tahun, tapi jumlah penduduk miskin di perkotaan tidak meningkat 

i11ml::>h nonrl1 1rl11k norknt::>:::ln 11::>nn c:::.:>l::>h I r,:,nrlon 1nr, hort:::lmh:::lh rl~ri t::>h11n 
J-····-·· ,---·----·· ,-···-- ... --·· 1-··;;;, --·-·- ---··--·-··::::, --· ... -···--·· --·· ... -··-·· 

menunjukkan hasilnya dalam mengurangi kemiskinan. Sungguhpun 

krisis moneter dan ekonomi tahun 1997, pad a dasarnya telah cukup 

kemiskinan di Indonesia, khususnya di perkotaan, menjelang terjadinya 

Sebagai hasil dari berbagai upaya untuk menanggulangi 

penduduk miskin (Pikiran Rakyat, Maret 2006). 

terdapat 15,8 juta kepala keluarga miskin atau kurang lebih 62,8 juta 

digunakan pemerintah dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), 

juta jiwa dan kategori fakir-rniskin 15,6 juta jiwa. Data terakhir yang 

dari BPS dan Departemen Sosial, jumlah penduduk miskin mencapai 35, 7 

sebanyak 27 juta jiwa (BPS., 1999). Sedangkan tahun 2002 menurut data 

dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah 

jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998 meningkat tajam, yaitu 

perhitungan baru 1998. Data dari BPS - UNDP, menunjukkan bahwa 

1996 menurut standar perhitungan lama atau 13,6% menurut standar 
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yang ilegal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Keith Hart (1973), 

sendiri kecil-kecilan, terutama sektor informal baik yang legal maupun 

petani kecil atau buruh tani dan di perkotaan berupa usaha atau kegiatan 

pekerjaan kepala rumah tangga di pedesaan sebagian besar adalah 

rata-rata per minggu relatif jauh lebih lama. Disamping itu jenis dan status 

pendidikan kepala rumah tangganya sangat rendah. Jam kerja mereka 

bahkan banyak diantaranya tidak memilikinya sama sekali. Tingkat 

tangga miskin hanya memiliki lahan (pertanian) yang sangat kecil atau 

mereka belum memenuhi persyaratan kesehatan yang memadai. Rumah 

bahwa rumah tangga miskin hanya mempunyai satu orang pekerja yang 

jenis dan status pekerjaan rumah tangga. Dikemukakan pertama-tama 

(pertanian), tingkat pendidikan dan jam kerja kepala rumah tangga, serta 

jumlah pekerja dan tempat tinggal, pemilikan dan penguasaan tanah 

1992) mengemukakan karakteristik rumahtangga miskin dapat dilihat dari 

maupun di pedesaan. Dalam hubungan ini Sadan Pusat Statistik (BPS, 

pada rumah tangga miskin yang terdapat di Indonesia, baik di perkotaan 

Wujud kemiskinan sebagaimana yang dikemukakan tercennin 

yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. 

bergelandang dan tempat tinggal yang jauh dari memadai; lingkungan 

kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar 

dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan 

kelaparan dan kekurangan gizi; keterbatasan dan kurangnya akses 

dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; 
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kehidupan mereka sehari-hari. 

partisipasi, rasa aman dan keadilan sangatlah terbatas sekali dalam 

kesempatan kerja dan mendapatkan pinjaman, pemberdayaan dan 

perkotaan terhadap tanah, rumah, infrastruktur dan pelayanan dasar, 

ini dapat disimpulkan pertama-tama bahwa hak masyarakat miskin 

mengemukakan tentang kondisi kemiskinan perkotaan di Indonesia. Hal 

Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia", antara lain 

Bank, 2003) tentang "Kota-kota Oalam Transisi: Tinjauan Sektor 

Bank Dunia dalam suatu Dissemination Paper-nya ( The World 

~,:,n n-:,~,:, c,al..-t,....r inrt, ,c,tri rt,:,n i-:,c,.,:, c,oh-:,n.,,:,lr 1 Q ()")0/_ --·· ,.....--- ---·~ .. -· ···--...., .... --·· J--- ----,., ................. ,v...., ,v. 

tangga miskin yang berpenghasilan utama pertanian sebanyak 81,97% 

sektor industri, bangunan dan jasa. Sedangkan di pedesaan rumah 

perkotaan sebanyak 23,71% pada sektor pertanian dan 76,29% pada 

rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama adalah di 

terdapat di pedesaan yaitu sebanyak 96, 12%. Selanjutnya mengenai 

Tidak Tamat SD sebanyak 88,86% yang hampir sama saja dengan yang 

miskin di perkotaan yang kepala rumah tangganya berpendidikan SO dan 

Statistik (BPS, 1992) dapat disimpulkan antara lain bahwa rumah tangga 

Berdasarkan data statistik yang dikemukakan Sadan Pusat 

barang curian, prostitusi, penyelundup, dan lain-lain. 

sektor informal yang ilegal adalah seperti pencopet, pencuri, penadah 

tukang cukur, tukang sol/semir sepatu, dan sebagainya. Sedangkan 

kayu/batu, pedagang kecil eceran dan asongan, tukang ojek/becak, 

sebagai ilustrasi, sektor informal yang legal itu adalah berupa tukang 
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pada kekuranagn jarinagn dan struktur sosial yang mendukung 

3. Kemiskinan dalam. aspek sosial-psikologis. Kemiskinan menunjuk 

kemampuan kelompok orang dalam menjangkau sumber daya. 

menyangkut tatanan system politik yang dapat menentukan 

kekurangan kekusaan atau power. Kekusaan dalam arti ini 

2. Kemiskinan dalam aspek politik. Kemiskinan dapat dilihat sebagai 

kebutuhan hidup meningkatkan kesejahteraan orang banyak. 

kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk rnernenuhi 

nin\/,c:,t,=,l,,:,n ~-··,-·-··-·· ol,f"\nl"'lmi -·,-··-····· 1 

dinyatakan Ellis (1984: 242-245): 

Kemiskinan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, sebagaimana 

6. Sangat terbatasnya akses ke fasilitas dasar perkotaan. 

serta tingkat pengangguran yang tinggi. 

5. Status pekerjaan tidak menentu dan bekerja seadanya sebisa mungkin 

kesehatan sangat rendah. 

4. Kondisi lingkungan buruk yang berisiko penyakit dan akses/tingkat 

keluarga yang besar 

3. Tingkat pendidikan keluarga sangat rendah dan ketergantungan hidup 

kebanyakannya ilegal 

2. Rumah berfungsi ganda serta kepemilikannya sangat berisiko dan 

1. Kepemilikan dan aksesterhadap tanah sulit dan sangat terbatas. 

kemiskinan perkotaan di Indonesia, dapat dilihat dari aspek-aspek berikut. 

Merujuk laporan Bank Dunia tentang kondisi berbagai aspek 
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moneter dan ekonomi. Walaupun pada tahun-tahun berikutnya angkanya 

kemiskinan kembali pada tahun 1998 dan tahun 1999 akibat krisis 

perkembangan ekonomi makro, dimana yang terjadi bahkan peningkatan 

penurunan angka kemiskinan itu ternyata masih sangat rentan terhadap 

nasional. termasuk di perkotaan, terutama hingga tahun 1996. Namun 

dasarnya sudah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin secara 

Berbagai upaya pemerintah yang telah dilaksanakan pada 

diluncurkan pula program Jaring Pengaman Sosial (JPS). 

Kerniskinan Perkotaan (P2KP) dan pada saat krisis ekonomi telah 

(IDT), Pernbangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), 

diintensifkan sejak tahun 1994 rnelalui program lnpres Desa Tertinggal 

pernerintah dalam penanggulangan kerniskinan tersebut telah lebih 

berbeda antara untuk daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Upaya 

dan penekanan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dapat 

tingkatnya yang agak berbeda satu sama lain, sehingga focus, sasaran 

Kemiskinan di perkotaan mempunyai ruanglingkup, kondisi dan 

kebutuhannya. 

ketidakmampuan Negara atau masyarakat dalam memenuhi 

akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat 

kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami dalam seseorang, baik 

Dengan demikian kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi 

produktivitas. 

dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan 
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melalui pendidikan dan kesehatan yang lebih baik 

terhadap kredit dan permodalan h) Peningkatan sumber daya manusia 

lingkungan g) Kesempatan untuk pernberdayaan ekonomi melalui akses 

Penyediaan infrastruktur untuk peningkatan mobilitas, akses dan 

Kemudahan akses terhadap tanah dan perumahan yang terjangkau f) 

kemiskinan d) Pembuatan jaring pengaman untuk golongan termiskin e) 

lnvestasi dan pengeluaran Pemerintah yang terfokus kepada pengentasan 

Desentralisasi untuk memperbaiki kepemerintahan yang pro-miskin c) 

upaya yang cukup berhasil dalam pengentasan kemiskinan. b) 

kebijakan pemerintah secara umum, khususnya untuk daerah perkotaan, 

daya sosial yang mereka dapat gunakan. Karena itu upaya, tindakan dan 

tergantung pada aset-tenaga kerja, sumber daya manusia dan sumber 

masalah dan krisis multidimensi yang terjadi di lingkungan mereka 

sesungguhnya tanggapan keluarga pada masyarakat miskin terhadap 

Terkait dengan hal itu, menurut Bank Dunia (2003) bahwa 

dapat mencapai tujuan dan hasil sesuai harapan. 

upaya dan kebijakan baru yang perlu dikaji dan ditetapkan yang akan 

lama yang membuktikan keberhasilannya maupun dengan tambahan 

penanganan yang sungguh-sungguh, baik dengan kebijakan dan program 

perkotaan maupun di pedesaan perlu tetap mendapat perhatian dan 

mengisyaratkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, baik di 

dalam jumlah maupun dalam persentasenya terhadap total. Hal ini 

menurun kembali tapi masih tetap cukup tinggi dan berfluktuasi, baik 
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tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. Sehingga dengan 

dilakukan dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan pencapaian 

perguruan tinggi dan lain-lain dalam pemantauan. Kesemuanya itu 

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta (e) pelibatan LSM dan 

pengarahan dana pinjaman dan hibah. (d) sinkronisasi kegiatan 

pemanfaatan APBN dan APBD. (b) penajaman proqrarn-proqrarn, (c) 

penanggulangan kemiskinan, yang antara lain meliputi: (a) optimalisasi 

dengan itu, perlu diambil kebijakan pembangunan yang berpihak pada 

untuk itu perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Sehubungan 

rangka pendekatan mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin serta 

dikemukkan oleh Tim Koordinasi Menko Kesra (2002). bahwa dalam 

keterkaitan dan keterpaduan satu sama lainnya. Sebagaimana 

banyak pula diantaranya yang berjalan sendiri-sendiri serta kurang 

dilaksanakan dan dikembangkan pada masa-masa mendatang, namun 

kemiskinan yang dikemukakan diatas sudah dan diharapkan akan 

Walaupun kebanyakan upaya dan kebijakan penanggulangan 

organisasi masyarakat setempat. 

dalam pelaksanaannya agar lebih banyak diserahkan kepada LSM dan 

kebutuhan dan kapasitas lokal. Dalam penentuan target dan sasaran 

kebijakan intervensi yang efektif perlu mengikutsertakan aspirasi, 

miskin. Sehubungan dengan hal tersebut. dalam penentuan program dan 

dan penanganan di bidang kesehatan yang terjanqkauoleh masyarakat 

Dalam rangka peningkatan SOM itu, perlu pula adanya program 
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miskin di Kota Bandung ? 

4. Bagaimana pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat 

di Kota Bandung ? 

3. Bagaimana pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin 

miskin di Kota Bandung ? 

2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat 

miskin di Kota Bandung ? 

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat 

miskin di Kota Bandung sebagai berikut : 

,,_;; __ ....,_,_,,_ ~---a;i-ro; _,....._....,,.........._, ,h..-.n l,,...h, .... ,h ..... n ........... f"',..,,r" h....,,...; _...._"'"'C"'''.....,, ........... L, ....... 
r'\OJIOII U0.10111 1a..:>111lCA..:>1 t-'C111\.J11u11cu1 n\jUUf..UIIG.111 UCAVCAI UCA~I 111<.A-.=>J<.AIU"CAI. 

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka fokus 

8. Fokus Kajian 

pihak tersebut mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. 

manajerial yang paling memegang kunci adalah koordinasi antar berbagai 

hubungan yang setara antar pihak-pihak yang terlibat dan fungsi 

didekati hanya dengan mengandalkan satu disiplin saja. Mutlak diperlukan 

multidisiplin dan multisektor mengingat persoalan kemiskinan tidak bisa 

pembangunan. Pendekatan yang dilakukan juga harus bersifat 

bersifat komprehensif. holistik, dan terintegrasi ke dalam berbagai sektor 

di perkotaan, maka sebuah keniscayaan penanggulangannya pun harus 

Menyadari akan kompleknya dan rumitnya persoalan kemiskinan 

bersifat menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. 

demikian pada dasamya upaya penanggulangan kemiskinan itu haruslah 
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dasar masyarakat miskin di Kota Bandung 

f. Menyusun model fasilitasi program pemenuhan kebutuhan 

Bandung? 

Pemberdayaan Perempuan bagi masyarakat miskin di Kota 

masyarakat miskin di Kota Bandung 

d. Mengetahui pemenuhan kebutuhan perumahan bagi 

miskin di Kota Bandung 

c. Mengetahui pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat 

....,......-,...~·-r-1, ..... 4- ........... ;,..t,;_ ,.J; v_ .. _ o,.....-rJ,,- 

... a..;:,,a1a"al 1111~""' u, 1,v1.a LJCA11uu11~ 

b. Mengetahui pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi 

miskin di Kota Bandung 

a. Mengetahui pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat 

2. Tujuannya 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin di Kota Bandung. 

Bandung dan pihak terkait lainnya dalam program fasilitasi 

Menggali dan menyamakan pemahaman dari stakeholder Kota 

1. Maksud 

C. Maksud dan Tujuan 

masyarakat miskin di Kota Bandung ? 

dan Berencana Keluarga pemenuhan e. Mengetahui 

6. Bagaimana model fasilitasi program pemenuhan kebutuhan dasar 

5. Bagaimana Pemenuhan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan bagi masyarakat miskin di Kota Bandung ? 
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D. Sistematika Laporan 

Hasil kajian disusun dalam sebuah laporan pendahuluan ini dengan 

sistematika sebagai berikut : 

· Bab I. Pendahuluan, memuat tentang latar belakang, fokus kajian, maksud 

dan tujuan, dan sistematika laporan. 

Bab II. Kajian Pustaka, memuat tentang tinjauan konseptual dari berbagai 

literatur yang relevan dengan topik kajian sehingga kajian ini mempunyai 

landasan yang kuat dari aspek konsep, yaitu Tinjauan Tentang 

Kemiskinan, Kebutuhan Dasar, Fasilitasi, dan Kerangka Pikir 

Bab Ill. Metode Kajian, memuat tentang Fokus Kajian, Maksud dan Tujuan 

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Ruang Lingkup, Output (Keluaran), Outcome 

(Hasil), Waktu Pelaksanaan Kegiatan, dan Tenaga Ahli. 

Bab IV. Analisis Hasil Kajian, memuat tentang pembahasan hasil kajian 

menjawab rumusan/ fokus kajian yang terdiri atas Fasilitasi Pemenuhan 

Kebutuhan Perumahan, Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan, 

Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan, Fasilitasi pemenuhan 

Kebutuhan Pangan, dan Fasilitasi Pemenuhan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan 

Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi. 
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telah cenderung menurun dari 38,8% (1976); menjadi 30,8% (1980); 

waktu. Menurut proporsinya secara persentase, penduduk miskin itu 

Angka kemiskinan bersifat dinamis dan fluktuatif dari waktu ke 

pengangguran. 

kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, kebodohan dan 

masalah anak jalanan, perlakuan salah terhadap anak, tindak 

kemiskinan merupakan muara dari masalah sosial lainnya, seperti : 

juqa mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat. Selain itu 

yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat melainkan 

.............. , ,f.J.;rl;m~--:-~..-..1 h, ,l,,..._ r"'_;,...., _.... _ _...... ... , ,I,....,; 1.,-'--h---- -1,....,....., _ _...,.; 
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dan luas yang dampak mempunyai Kemiskinan 

berkesinambungan. 

sesaat, melainkan harus secara komprehensif, simultan dan 

penanggulangannya pun tidak dapat diselesaikan secara parsial dan 

senantiasa aktual dan kompleks untuk ditelusuri, Oleh karena itu 

penanganan kemiskinan. lsyu kemiskinan merupakan masalah yang 

Hingga saat ini belum ditemukan suatu formula dan strategi jitu dalam 

detik ini masalahnya masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji. 

dan konvensional yang ada sejak umat manusia ada, sehingga sampai 

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan masalah sosial klasik 

A. TINJAUAN TENT ANG KEMISKINAN 

KAJIAN PUSTAKA 

BAB II 
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Kopenhagen 1995 (Kementerian Koordinator Bidang Kesra, 2002) 

Menurut Konferensi Dunia Untuk Pembangunan Sosial di 

juta, yaitu rata-rata 8,9 juta per tahun hingga tahun1996. 

juta (1978); 9,5 juta (1980) dan seterusnya tetap berada di bawah 10 

1976 sebanyak 10,5 juta, ternyata kemudian menurun menjadi 8,3 

perkotaan tidak meningkat secara proporsional yang jika pada tahun 

bertambah dari tahun ke tahun, tapi jumlah penduduk miskin di 

Sungguhpun jumlah penduduk perkotaan yang selalu cenderung 

telah cukup menunjukkan hasilnya dalam mengurangi kemiskinan. 

kemiskinan di Indonesia, khususnya di perkotaan, menjelang 

Sebagai hasil dari berbagai upaya untuk menanggulangi 

(Pikiran Rakyat, Maret 2006). 

kepala keluarga miskin atau kurang lebih 62,8 juta penduduk miskin 

dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), terdapat 15,8 juta 

fakir-miskin 15,6 juta jiwa. Data terakhir yang digunakan pemerintah 

Sosial, jumlah penduduk miskin mencapai 35,7 juta jiwa dan kategori 

Sedangkan tahun 2002 menurut data dari BPS dan Departemen 

juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27 juta jiwa (BPS., 1999). 

1998 meningkat tajam, yaitu dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996- 

menurut standar perhitungan baru 1998. Data dari BPS - UNDP, 

pada tahun 1996 menurut standar perhitungan lama atau 13,6% 

23, 1% (1984); 16,8% (1990) dan seterusnya hingga mencapai 9,7% 
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minggu relatif jauh lebih lama. Disamping itu jenis dan status 

rumah tangganya sangat rendah. Jam kerja mereka rata-rata per 

diantaranya tidak memilikinya sama sekali. Tingkat pendidikan kepala 

memiliki lahan (pertanian) yang sangat kecil atau bahkan banyak 

persyaratan kesehatan yang memadai. Rumah tangga miskin hanya 

Sebagian besar. kondisi tempat tinggal mereka belum memenuhi 

mempunyai satu orang pekerja yang menghasilkan pendapatan. 

Dikemukakan pertama-tama bahwa rumah tangga miskin hanya 

kepala rumah tangga, serta jenis dan status pekerjaan rumah tangga. 

rf~n nonn,1~~~"::>n +".:)n-:,h fnor+".:lni,;:.n\ •innl,,"'.)I+ nonrf;,...fjl,-:,n ~~,... ;,:')rn Vo,-;...., --·· t"-··::::,-----·· "-··-·· ,~_ ,.), ~., ,.., ,_,_ .. , '-"-·· 1-··· '"'-"''J ..... 

miskin dapat dilihat dari jumlah pekerja dan tempat tinggal, pemilikan 

Statistik (BPS, 1992) mengemukakan karakteristik rumahtangga 

perkotaan maupun di pedesaan. Dalam hubungan ini Sadan Pusat 

pada rumah tangga miskin yang terdapat di Indonesia, baik di 

Wujud kemiskinan sebagaimana yang dikemukakan tercennin 

keterasingan sosial. 

dari memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan 

meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang jauh 

lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus 

kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok 

berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; keterbatasan dan 

pendapatan dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupan 

wujud yang multidimensi yang meliputi sangat rendahnya tingkat 

kemiskinan dalam arti luas di negara-negara berkembang memiliki 



mengemukakan tentang kondisi kemiskinan perkotaan di Indonesia. 

Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia", antara lain 

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

Bank Dunia dalam suatu Dissemination Paper-nya (The World 

sebanyak 18,03%. 

utama pertanian sebanyak 81,97% dan pada sektor industri dan jasa 

Sedangkan di pedesaan rumah tangga miskin yang berpenghasilan 

pertanian dan 76,29% pada sektor industri, bangunan dan jasa. 

penghasilan utama di perkotaan sebanyak 23, 71 % pad a sektor 

hampir sama saja dengan yang terdapat di pedesaan yaitu sebanyak 

berpendidikan SD dan Tidak Tamat SD sebanyak 88,86% yang 

tangga miskin di perkotaan yang kepala rumah tangganya 

Statistik (BPS, 1992) dapat disimpulkan antara lain bahwa rumah 

Berdasarkan data statistik yang dikemukakan Sadan Pusat 

pencuri, penadah barang curian, prostitusi, penyelundup, dan lain-lain. 

Sedangkan sektor informal yang ilegal adalah seperti pencopet, 

ojek/becak, tukang cukur, tukang sol/semir sepatu, dan sebagainya. 

tukang kayu/batu, pedagang kecil eceran dan asongan, tukang 

(1973), sebagai ilustrasi, sektor informal yang legal itu adalah berupa 

maupun yang ilegal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Keith Hart 

kegiatan sendiri kecil-kecilan, terutama sektor informal baik yang legal 

petani kecil atau buruh tani dan di perkotaan berupa usaha atau 

pekerjaan kepala rumah tangga di pedesaan sebagian besar adalah 

1 1 ' ... ! 
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kebutuhan hidup meningkatkan kesejahteraan orang banyak. 

kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi 

1. Kemiskinan dalam aspek ekonomi. Dinyatakan sebagai 

dinyatakan Ellis (1984: 242-245): 

Kemiskinan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, sebagaimana 

6. Sangat terbatasnya akses ke fasilitas dasar perkotaan. 

mungkin serta tingkat pengangguran yang tinggi. 

5. Status pekerjaan tidak menentu dan bekerja seadanya sebisa 

·----L..-•-- -----· ----'-h r..G.;:>GI IOlOI I .;:)01 l~Ol I GI IUOI I. 

4. Kondisi lingkungan buruk yang berisiko penyakit dan aksesltingkat 

hidup keluarga yang besar 

3. Tingkat pendidikan keluarga sangat rendah dan ketergantungan 

kebanyakannya ilegal 

2. Rumah berfungsi ganda serta kepemilikannya sangat berisiko dan 

1. Kepemilikan dan akses terhadap tanah sulit dan sangat terbatas. 

berikut. 

kemiskinan perkotaan di Indonesia, dapat dilihat dari aspek-aspek 

Merujuk laporan Bank Dunia tentang kondisi berbagai aspek 

dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

dan partisipasi, rasa aman dan keadilan sangatlah terbatas sekali 

dasar, kesempatan kerja dan mendapatkan pinjaman, pemberdayaan 

miskin perkotaan terhadap tanah, rumah, infrastruktur dan pelayanan 

Hal ini dapat disimpulkan pertama-tama bahwa hak masyarakat 
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Sosial (JPS). 

saat krisis ekonomi telah diluncurkan pula program Jaring Pengaman 

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan pada 

Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), 

Tertinggal (IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa 

diintensifkan sejak tahun 1994 melalui program lnpres Desa 

pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut telah lebih 

berbeda antara untuk daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Upaya 

dan penekanan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dapat 

tinnk::lt V~nn ::lfl::lk horho,i~ C~fr I C".>n-l".> f.c>in c-ohin,-.,..,., ,,...I,,•- -~~-r-- 
-. ·v··-·- ~ -· ·.::, -.:::,-·- --·---- __ .,._ --···- ·-•••1 v-•••••:::,~(.A 1v1,u.;;;,, va..:,01011 

Kemiskinan di perkotaan mempunyai ruanglingkup, kondisi dan 

kebutuhannya. 

akibat ketidakmampuan Negara atau masyarakat dalam memenuhi 

akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun 

kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik 

Dengan demikian kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi 

produktivitas. 

dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan 

pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung 

3. Kemiskinan dalam aspek sosial-psikologis. Kemiskinan menunjuk 

kemampuan kelompok orang dalam menjangkau sumber daya. 

menyangkut tatanan sistem politik yang dapat menentukan 

kekurangan kekuasaan atau power. Kekuasaan dalam arti ini 

2. Kemiskinan dalam aspek politik. Kemiskinan dapat dilihat sebagai 



Kelanjutan kebijakan dan upaya yang cukup berhasil dalam 

daerah perkotaan, perlu mencakup terutama antara lain dengan a) 

tindakan dan kebijakan pemerintah secara umum, khususnya untuk 

sumber daya sosial yang mereka dapat gunakan. Karena itu upaya, 

tergantung pada aset-tenaga kerja, sumber daya manusia dan 

masalah dan krisis multidimensi yang terjadi di lingkungan mereka 

sesungguhnya tanggapan keluarga pada masyarakat miskin terhadap 

T erkait dengan hal itu, menu rut Bank Dunia (2003) bahwa 

tujuan dan hasil sesuai harapan. 

h-:t,..tt ,,,..,nn no ... l,, r1a,~i; rl,-,n rfi+o+..:,1""11.,,:,n \l":)l""ln ~l,":)n ~,:,n"".)f. monl"'"""'~' 
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keberhasilannya maupun dengan tambahan upaya dan kebijakan 

dengan kebijakan dan program lama yang membuktikan 

mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, baik 

kemiskinan, baik di perkotaan maupun di pedesaan ·perlu tetap 

terhadap total. Hal ini mengisyaratkan bahwa upaya penanggulangan 

dan berfluktuasi, baik dalam jumlah maupun dalam persentasenya 

berikutnya angkanya menurun kembali tapi masih tetap cukup tinggi 

akibat krisis moneter dan ekonomi. Walaupun pada tahun-tahun 

peningkatan kemiskinan kembali pada tahun 1998 dan tahun 1999 

terhadap perkembangan ekonomi makro, dimana yang terjadi bahkan 

penurunan angka kemiskinan itu ternyata masih sangat rentan 

nasional, termasuk di perkotaan, terutama hingga tahun 1996. Namun 

dasarnya sudah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin secara 

Berbagai upaya pemerintah yang telah dilaksanakan pada 
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banyak diserahkan kepada LSM dan organisasi masyarakat setempat. 

Walaupun kebanyakan upaya dan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan yang dikemukakan diatas sudah dan diharapkan akan 

dilaksanakan dan dikembangkan pada masa-rnasa mendatang, 

namun banyak pula diantaranya yang berjalan sendiri-sendiri serta 

kurang keterkaitan dan keterpaduan satu sama lainnya. Sebagaimana 

dikemukkan oleh Tim Koordinasi Menko Kesra (2002), bahwa dalam 

rangka pendekatan mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin 

serta meningkatkan pendapatan atau daya beli mereka, kebijakan dan 

pengentasan kemiskinan. b) Desentralisasi untuk memperbaiki 

kepemerintahan yang pro-miskin c) lnvestasi dan pengeluaran 

Pemerintah yang terfokus kepada pengentasan kemiskinan d) 

Pembuatan jaring pengaman untuk golongan termiskin e) Kemudahan 

akses terhadap tanah dan perumahan yang terjangkau f) Penyediaan 

infrastruktur untuk peningkatan mobilitas, akses dan lingkungan g) 

Kesempatan untuk pemberdayaan ekonomi melalui akses terhadap 

kredit dan permodalan h) Peningkatan sumber daya manusia melalui 

pendidikan dan kesehatan yang lebih baik 

Dalam rangka peningkatan SDM itu, perlu pula adanya 

program dan penanganan di bidang kesehatan yang terjangkau oleh 

masyarakat miskin. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam 

penentuan program dan kebijakan intervensi yang efektif perlu 

mengikutsertakan aspirasi, kebutuhan dan kapasitas lokal. Dalam 

is I 
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tersebut mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. 

paling memegang kunci adalah koordinasi antar berbagai pihak 

setara antar pihak-pihak yang terlibat dan fungsi manajerial yang 

mengandalkan satu disiplin saja. Mutlak diperlukan hubungan yang 

mengingat persoalan kemiskinan tidak bisa didekati hanya dengan 

yang dilakukan juga harus bersifat multidisiplin dan multisektor 

terintegrasi ke dalam berbagai sektor pembangunan. Pendekatan 

nP.n::lnf1f11 lf::lnn~nn\/~ nr In h::::in IC horcif~+ l,,....mnrohonr-,f h~l;~~;i/ ,.1 __ 
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keniscayaan sebuah maka perkotaan, di kemiskinan 

Menyadari akan kompleknya dan rumitnya persoalan 

menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. 

dasarnya upaya penanggulangan kemiskinan itu haruslah bersifat 

penanggulangan kemiskinan. Sehingga dengan demikian pada 

dan mempertimbangkan pencapaian tujuan dan sasaran 

pemantauan. Kesemuanya itu dilakukan dengan memperhitungkan 

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

sinkronisasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan 

program-program, (c) pengarahan dana pinjaman dan hibah, (d) 

(a) optimalisasi pemanfaatan APBN dan APBD, (b) penajaman 

berpihak pada penanggulangan kemiskinan, yang antara lain meliputi: 

Sehubungan dengan itu, perlu diambil kebijakan pembangunan yang 

upaya untuk itu perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. 
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hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut. Kemiskinan 

pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dollar AS per orang per 

per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau 

Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2.100 kalori 

absolute. 

seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan 

baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line). Cara 

persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar 

kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan 

k()nc:Pnc:i ini rnnl<,:, 
··-. ·- -r -· .... , . ··-·'- masvarakat dalam 

kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis 

kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini 

dapat digunakan untuk memnuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan 

kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang 

kemiskinan menyangkut : Pertama aspek ekonomi, secara ekonomi, 

Ellis (1984) dalam Edi (2005), menyatakan bahwa dimensi 

melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. 

definisi tersebut dibuat. Definisi-definisi tersebut akan sating 

sudut mana definisi tersebut ditinjaunya, untuk kepentingan apa 

dibuat tergantung dari latar belakang dan tujuan, juga tergantung dari 

selalu lengkap mencakup seluruh aspek. Definisi-definisi tersebut 

Definisi-definisi yang terkandung dalam teori kemiskinan tidak 

1. Pengertian Kemiskinan 
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yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber 

tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

(BPS dan Depsos. 2002). Fakir miskin adalah orang yang sama sekali 

individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak 

mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan 

kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam 

Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan 

Suharto et.al., 2004). 

transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam 

sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan : kekurangan 

Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan 

keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. 

khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan 

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi. 

dan Depsos, 2002). 

pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS 

makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, 

setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non 

oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan 

threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan 

disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty 

kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang 

merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar 
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memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan 

(koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk 

yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama 

sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik 

produktif atau asset (tanah, perumahan, alat Produksi, kesehatan), (b) 

mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi : (a) modal 

dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam 

Oalam konteks politik ini Friedman mendefinisikan kemiskinan 

l<Pm:::ic:v:::ir:::il<:::it:::ln . ·-·· ·--J -· -··- .. -· .. 

bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

keputusan penggunaan sumberdaya yang tersedia, dan (c) 

(b) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan 

orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, 

berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu: (a) bagaimana 

menggunakan sumberdaya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang 

menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan 

pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat 

dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam 

Kedua aspek politik, secara politik, kemiskinan dapat dilihat 

perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. 

pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, 

bagi kemanusiaan (Depsos, 2001). Yang dimaksud dengan kebutuhan 

mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak 
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dikarenakan "ketidakmauan" si miskin untuk bekerja (malas). 

struktural. Menurut pandangan im, kemiskinan terjadi bukan 

Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan 

dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. 

bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang 

sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang 

mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan 

kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, 

kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau 

Teori "kemiskinan budaya" (cultural poverty) yang 

budaya. 

itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan 

internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin 

Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor 

memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. 

penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam 

sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor 

I O\Alic mic'!31nH-:::> mon,,"".")+,..L,~- 
-- ···-, ,,,,_.._..,,,-, llt.....,IIJULUl'\011 

peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan 

yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan 

psikologis menunjukkan pada kekurangan jaringan dan struktur sosial 

(Friedman dalam Suharto et.al., 2004). 

keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup 

Ketiga aspek sosial-psikologis, kemiskinan secara sosial- 
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(destitute) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. 

perhatian pekerjaan sosial, yaitu : (a) kelompok yang paling miskin 

perspektif ini terdapat tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat 

bermatra ekonomi. sosial, dan individual-struktural. Berdasarkan 

kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional yang 

Secara konseptual, pekerjaan sosial memandang bahwa 

terpencil). 

kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan 

dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak 
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pencaharian yang berkesinambungan, (8) ketidakmampuan untuk 

masyarakat, (7) ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata 

keterbatasan sumber alam, (6) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial 

massal, (5) rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan 

kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun 

depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga). (4) 

sanitasi, air bersih dan transportasi), (3) ketiadaan jaminan masa 

terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, 

konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), (2) ketiadaan akses 

ciri sebagai berikut : (1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan 

Menurut Suharto et. al., (2004), kemiskinan ditandai oleh ciri- 

dapat bekerja. 

menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin 

melainkan karena "ketidakmampuan" sistem dan struktur sosial dalam 
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penyelewengan, dan salah pengertian. Atau mungkin juga karena 

terlalu tangguh bilamana ditangani dengan ketidakseriusan, 

Ada anggapan yang muncul, mungkin memang kemiskinan 

"memerangi" kemiskinan. Tetapi kemiskinan tetap bertahan. 

2006) dalam Tuti dkk (2006) yang diluncurkan oleh Pemerintah untuk 

tidak kurang dari 29 jenis program (Sumber : Pikiran Rakyat, 6 Maret 

diharapkan. Sejak tahun 1948 sampai dengan sekarang (tahun 2006), 

maupun masyarakat. Namun belum juga membuahkan hasil yang 

"memerangi" kemiskinan. baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

L. --· ·- -l--- uc::1 u;:,0110 
--1-- 
UCUI 1----· ·-·- ua11ya1"\ 

ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial. 

"rentan" menjadi miskin dan bahkan destitute bila terjadi krisis 

perubahan sosial disekitarnya. Mereka sering berpindah dari status 

ini sering disebut "near poor" (agak miskin) ini masih rentan terhadap 

pada kelompok destitute maupun poor. Namun sebenarnya kelompok 

kemiskinan. karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik dari 

(vulnerable group). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari 

memiliki pendidikan dasar/tidak buta huruf); (c) kelompok rentan 

pelayanan sosial (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, 

garis kemiskinan, namun secara relatif memiliki akses terhadap 

kelompok miskin (poor). Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah 

serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial; (b) 

kemiskinan umumnya, tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali 

Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan dibawah garis 
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seringkali tidak mampu menuntaskan persoalan ini. Pada tataran 

muka, sehingga berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan 

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena yang serba 

Gambar 1. Lingkaran Kemiskinan Menurut Zastrow (1982: 96) 

Jika mereka menikah dini, make terbatas 
kesempatannya untuk meningkatkan pendidikan, 

dan pelotihan lebih lonjut +--- 

Karena pendidikan rendah, mereka 
muloi terjebak dalam situasi 

kemiskinan 

l r 

Jika mereka memiliki anak kecil dan keuangan 
yang terbatas, moka mereka akan mengalomi 

kesulitan don ter jebak dalam kemiskinan 

Anak-onak beruso.ho mensiosati 
kehidupan dengan drop out, beker ja 
dengan upah rendah atau menikah 

l 

Lingkaron kemiskinan menjadi 
lengkap dan kemiskinan berlanjut 

ke oenercsi berikutnva 

Poda umumnya orang tua tidak tertorik 
untuk menyekolohkan onaknya 

t 
Kondisi kehidupan di bawah standar Keluarga miskin dengan anak--0nak masih kecil 

berikut ini : 

dalamnya sulit untuk keluar. Hal tersebut digambarkan dalam diagram 

kemiskinan merupakan siklus, di mana orang yang sudah masuk di 

kemiskinan, Zastrow dalam Tuti dkk (2006) menggambarkan bahwa 

Begitu kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan oleh 

Pernyataan ini sering dikenal dengan "sebutan salah sasaran". 

yang diperangi sesungguhnya bukan kemiskinan atau si miskin. 
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pendapatan. 

fertilitas tinggi, merupakan kontribusi utama kemiskinan 

tingkat individual seperti pendidikan rendah, gizi buruk, sakit, 

kemiskinan. Kedua aspek ini merupakan dimensi kesejahteraan di 

ekonomi tertentu, menjadi salah satu sebab munculnya 

aspek kesehatan dan pendidiklan diantara kelompok sosial 

b. Kapabilitas. Kapabilitas rendah dan tidak ada perbaikan dalam 

kesempatan pasar yang menentukan pengembalian kepada asset 

distribusi asset fisik (lahan, modal manusia dan sosial) dan 

dan golongan. Secara umum, hal ini berkaitan dengan tingkat 

golongan miskin, distribusi pendapatan antar bemacam sektor 

yang mencakup penciptaan peluang usaha dan kerja bagi 

dan kesempatan ekonomi terbatas. Peningkatan pendapatan 

antara lain tingkat pendapatan rendah, tidak punya keterampilan 

a. Ekonomi. Ketidakmampuan ekonomi dapat dilihat dari indikator 

diantaranya adalah : 

akan mencoba menanggulanginya. Dimensi-dimensi tersebut 

mempunyai dimensi-dimensi yang perlu difahami manakala kita 

masa. Kompleksitas masalah in, disebabkan kemiskinan 

sektoral, karenanya kemiskinan menjadi persoalan sepanjang 

pragmatik, kemiskinan seringkali dipecahkan secara parsial dan 
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lahan, dan dalam proses pengambilan keputusan keluarga. 

ketidaksetaraan dalam rumah tangga, akses dan kontrol terhadap 

tingkat, pertama di tingkat rumah tangga, menunjuk kepada 

jaminan pendapatan. Pemberdayaan dapat dilakukan di dua 

kerja dan usaha, pengembangan kapabilitas, dan membentuk 

meningkatkan kemampuan mengakses terhadap kesempatan 

kebijakan umum. Pemberdayaan golongan miskin dapat 

proses sosial yang membentuk alokasi sumberdaya dan pilihan 

atau memberikan pengaruh terhadap lembaga pemerintah dan 

o Dornhor~,::,,,-:,,::,n v~n-::,c:-i+'=>c- ,....,""'"-,..""'- ,._;,...1,;- .,_ .. ,,,, ..-..----• ... --- _. .. -···--·--.1--••· ,,,,,,....,......._.._,~ ..... ._, ::1"-'IVtl~Utt 1111..;>t,tll UIII..Uf\ IIJC,ll~Or\~C~ 

tingkat rumah tangga. 

dan jaringan komunitas sampai kepada pengurangan konsumsi di 

dan risiko yang ditanggung bersama kelompok melalui keluarga 

strategi untuk meminimalisasikan risiko, seperti tabungan, arisan, 

stabilitas rakyat. Golongan miskin terlibat dalam bermacam 

berupa krisis ekonomi atau peperangan yang mengguncang 

berbentuk bencana alam, sedangkan di tingkat makro dapat 

kematian. Pada tingkatan messo/komunitas, bencana dapat 

dapat terjadi di tingkat mikro (rumah tangga) seperti cacat, sakit, 

d. Tidak ada jaminan berusaha dan bekerja dapat dianggap sebagai 

ancaman terhadap penurunan kesejahteraan. Bencana tersebut 

rumah tangga maupun individu. 

pendapatan, yang kemungkinan muncul di tingkat nasional, lokal, 

c. Perlindungan. Tidak ada jaminan terhadap risiko dan "bencana" 
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penduduk untuk memberantas kemiskinan, yaitu kebutuhan 

approach).Tujuannya memenuhi kebutuhan dasar bagi semua 

ketimpangan-distribusi kembali pendapatan dan sumber-sumber. 

masalah kedua, kebijakan dirancang untuk mengurangi 

dirinya melalui bantuan, pelatihan dan motivasi. Sedangkan untuk 

mampu dan punya kemauan untuk meningkatkan kemampuan 

pertama, kebijakan dirancang untuk membuat orang miskin 

adalah Diana Conyers dalam Muhidin, 1992), untuk masalah 

----J-1 .. ,...1-- 1,,...:1-- •. -- ..._..._ ..... : __ ---=-- 0-h-r-___ ,..,1;_ ...... i_ .. __ ,,_ 
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tentang penanggulangan kemiskinan berdasarkan perspektif dan 

Secara konseptual, sudah banyak para ahli yang mengkaji 

2. Penanggulangan Kemiskinan 

dan hidupnya. 

beragam kelembagaan yang mempengaruhi kelangsungan usaha 

kemampuan untuk mengakses berbagai sumberdaya dan 

akuntabilitas yang besar dari pemerintah akan meningkatkan 

pendapatan, etnik, dan kelompok agama. Transparansi dan 

Demikian pula dalam hasil pemberdayaan yang berbeda menurut 

dan interaksi sosial mempengaruhi ketidaksetaraan gender. 

(sumberdaya alam, sumberdaya . sosial, sumberdaya ekonomi) 

ketidaksetaraan dalam mengakses terhadap sumberdaya 

Kedua, di tingkat komunitas, regional dan nasional, 

needs (basic Dasar Kebutuhan Pendekatan 
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pendek) seperti income, investasi, pendidikan, pajak. Tahap 11, 

sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah memadai (janqka 

dalam dua tahap, yaitu Tahap I, memindahkan sumber- 

dipergunakan dalam menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan 

Berdasarkan pada asumsi tersebeut, strategi yang 

mampu kepada golongan yang tidak mampu. 

c. Harus ada jalur yang memindahkan kekayaan golongan 

secara sosial & moral. 

h ~A,-:,l...<"'in"'l'"""I;""',...~; ~'"' .... ,.~h,,h-- _,, _...; h-~·· ..... ..J---'- ...J:.&.--:-- 
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penderitaan. 

a. Kemiskinan absolut garus dihapuskan karena menimbulkan 

menanggulangi kemiskinan, beberapa dasar asumsinya bahwa : 

Menurut Gunnar Adler Karlsson (1980). dalam 

seperti Napza, kenakalan remaja, keriminalitas). 

(mencegah -disorganisasi keluarga, -penyimpangan tingkahlaku 

pelayanan sosial, system jaminan sosial), dan Pengawasan sosial 

pengangguran), b. Kebijakan sosial (ekspansi dan distribusi 

kemiskinan melalui a. Kebijakan ekonomi (pendapatan dan 

London : Rouledge & Kegan Paul). Menyarankan agar mengatasi 

Kebutuhan pekerjaan dan partisipasi. 

pelayanan sosial dasar : pendidikan, kesehatan, air bersih, dan 

konsumsi dasar : pangan, sandang, perumahan, Kebutuhan 

Sementara Bill Jordan, (1981 dalam Automatic Proverty, 
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sumber secara efektif. 

melalui peningkatan gemar menabung dan alokasi sumber- 

a. Maksimalisasi pertumbuhan GNP (maximazing GNP growth) 

Distribusional", yaitu dengan : 

Untuk mengatasi itu, perlu dirumuskan "Strategi 

cacat terlantar dan Pengemis dan gelandangan. 

penghasilan kecil, Migran dan urbanisan tanpa skill, Lansia dan 

sector modern, Tenaga terlatih (umumnya self employed) dengan 

:-"----'' "-----··'' ---'----- ,, ........ :, -,- .a..-•~ ,. __ ,_&.~-l.. --.-1- 
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stengah penganggur seperti Tenaga kerja mandiri (sector 

Kelompok target kota (urban target group), seperti penganggur, 

desa (rural target group), seperti petani kecil, buruh tani dan 

dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Kelompok target 

kemiskinan, perlu ditentukan terlebih dahulu sasarannya yang 

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

Sementara menurut Hollis Ehenery et al, (1976 dalam 

the poor). 

kemampuan, dna kekuasaan pada orang miskin (empowerment of 

miskin (investment in the poor) dan memberikan kekuatan, 

kemiskinan, John Friedmann (1979) yaitu lnvestasi pada orang 

Paling tidak terdapat dua pendekatan dalam menanggulangi 

seperti program pemanfaatan sumberdaya local. 

meningkatkan strategi swadaya masyarakat (jangka panjang) 



masyarakat miskin perkotaan terhadap tanah, rumah, infrastruktur 

Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan pertama-tama bahwa hak 

lain mengemukakan tentang kondisi kemiskinan perkotaan di 

Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia", antara 

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

Bank Dunia dalam suatu Dissemination Paper-nya (The 

kebutuhan ekonomi dan sosial dasar. 

dalam berbagai tingkat. Termasuk membantu kelayan memenuhi 

pemerintah dan swasta untuk memenuhi kebutuhan rnanusia 

---··---'·-·~-- ---··- ------ --·-··---- -- ...... ·-· ----·-···· , __ L. _ 111c;11ycu1ar.a1 I ;:,c;111ua ;:,a, a, 10 jJCIO ya, IOI I ;:,v;:,101 11 ICIOIUI 1c;111uo~o 

memerangi kemiskinan. Funqsi pokok pekerjaan sosial 

psikologis. Karenanya, bantuan material tidak lagi cukup untuk 

kebutuhan fisik, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan sosial dan 

hanya dianggap sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi 

konsep "sosial" dari ketidakberfungsian sosial. Kemiskinan tidak 

Pekerjaan Sosial memandang kemiskinan dianggap sebagai 

kelompok miskin seperti tanah, barang-barang modal. 

d. Mentransfer asset (a transfer of existing asets) kepada 

barang konsumsi. 

kepada kelompok miskin melalui alokasi langsung barang- 

c. Mendistribusikan kembali pendapatan (redistributing income) 

pendidikan, kredit, fasilitas pelayanan publik dsb. 

kepada kelompok miskin dalam bentuk akses terhadap 

b. Mengarahkan kembali investasi (redirecting investment) 

32 I 
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setempat. Menurut hasil survai ternyata relatif lebih banyak rumah 

atas infrastruktur lingkungan yang diperlukan masyarakat 

pemerintah, baik berupa pemeliharaan maupun investasi baru 

antara lain karena kurangnya bantuan dan penanganan 

bersih, sanitasi, saluran air dan jalan akses. Kondisi ini terjadi 

kebutuhannya atas pelayanan kebutuhan dasar mereka seperti air 

Kaum miskin perkotaan sangat kurang tercukupi 

Keenam, Sangat terbatasnya akses ke fasilitas dasar perkotaan. 

sebisa mungkin serta tingkat pengangguran yang tinggi. 

1/-t: __ ri>L.-&. .• t , __ : .1.:,..1_1, .._.t.. •• ...J-.- L-1,--:- ----1---·- 
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akses/tingkat kesehatan yang sangat rendah. 

Keempat, Kondisi lingkungan buruk. berisiko penyakit dan 

ketergantungan hidup keluarga yang besar. 

Ketiga, Tingkat pendidikan keluarga sangat rendah dan 

dan sumber berpijak untuk memperoleh penghasilan. 

berlindung tetapi juga merupakan aset, tempat berusaha/bekerja 

miskin, khususnya di perkotaan, bukan hanya sebagai tempat 

berisiko dan kebanyakannya ilegal. Perumahan bagi masyarakat 

Kedua, Rumah berfungsi ganda serta kepemilikannya sangat 

sangat terbatas. 

Pertama, Kepemilikan dan akses terhadap tanah yang sulit dan 

sangatlah terbatas sekali dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

pinjaman, pemberdayaan dan partisipasi, rasa aman dan keadilan 

dan pelayanan dasar, kesempatan kerja dan mendapatkan 
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BAPPENAS, Meneg Kependudukan/Kepala BKKBN dan 

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua 

mengamanatkan Keterpaduan Perencanaan (Menteri 

lain antara Kemiskinan, Penanggulangan 

Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan 

1. lnpres RI no. 3 tahun 1996 tentang Pembangunan 

melalui berbagai upaya antara lain 

Peningkatan penanggulangan kemiskinan dilakukan 

a. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan 

--'-'·· , __ _._ ----·• .. ·--- -----11--. --···-t,..,. .. ---··-·-- -.-.--L .. · .... _ 
:>CldlU IIICldllUd 1-'CIIIUl'IIIIOII 111c:;1c:;r.a ~c:;vvar.lu IIIU~IIII 1-'Gll~IIUJOII. 

merusak keindahan kota dan menimbulkan bahaya banjir yang 

menimbulkan polusi terhadap lingkungan hidup, hal ini juga 

tanah di daerah perkotaan yang penduduknya padat. Selain 

menyebabkan risiko kontaminasi terhadap air permukaan dan air 

menggunakan lahan terbuka, lubang-lubang atau saluran air. lni 

kebanyakan masyarakat miskin dan pemukiman miskin 

di perkotaan dan di pedesaan. Dalam hal pembuangan sampah, 

kurang dan menyedihkan, meskipun tidak banyak bedanya antara 

Demikian pula dalam hal fasilitas toilet, kondisinya serba 

mahal. 

mereka tergantung pada fasilitas air minum "swasta" yang lebih 

miskin perkotaan yang terpaksa membeli air bersih, dan bahkan 

dibandingkan rumah tangga di pedesaan. Banyak di antara kaum 

tangga di perkotaan yang tidak memiliki akses arr bersih 
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Leluarga Sejahtera dan seterusnya). 

perubahan status (dari Keluarga Pra Sejahtera menjadi 

(pemberian keterampilan dasar dan stimulan sarana), dan 

mempertimbangkan dan menerima), perubahan perilaku 

kepada perubahan sikap (penyadaran, minat, mencoba, 

sebagai upaya pemberdayaan keluarga diprioritaskan 

3. Peran kegiatan pembangunan Keluarga Sejahtera 

kemiskinan di tingkat kabupaten dan kota. 

-------· ··----- pc:1101 ·~~UIOI 1~01 I 
, __ --'"'·- -- . 
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program penanggulangan kemiskinan. Dari perpres ini 

mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan dan 

mengembangkan dan menjamin keberfanjutan usaha 

kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, 

meningkatkan miskin, masyarakat pengeluaran 

dapat dilakukan adalah dengan mengurangi beban 

Percepatan Penanggulangan kemiskinan. Strategi yang 

2. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang 

dinas/instansi terkait. 

kemiskinan), dan keterpaduan dukungan dari berbagai 

Pra Sejahtera dan Kelaurag Sejahtera I di bawah garis 

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

Pelaksanaan (menteri di pusat dan gubernur, 

Menteri Dalam Negeri), Keterpaduan /Koordinasi 



penduduk miskin pada periode 1996-1998 meningkat tajam, yaitu 

Data dari BPS - UNDP. menunjukkan bahwa jumlah 

(AKSI) jika meninggal dunia). 

dan dijamin Asuransi Keluarga Sejahtera Indonesia 

modal (Takesra dan Kukesra dengan tanggung renteng 

UPPKS, serta penguasaan teknologi dan pemanfaatan 

untuk pemasaran produk kegiatan kemitrausahaan 

: Pelaju-Keluarga, Pemaju-Keluarga, dan Usaha Jasa), 

pengembangan kegiatan kewirausahaan ·(melalui UPPKS 

-1:,_t __ - -•--- - _._.__ l-. --"· ··- - --'- - _...J_. ·--- : __ .. :.L. ·-= 
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hakikatnya merupakan pembedayaan keluarga yang 

Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan ini 

5 .. Kegiatan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam 

(Baruga) dan Balai Mitra Sejahtera (BMS). 

Rujukan Keluarga misalnya Balai Rujukan Keluarga 

Kukesra), kemitrausahaan, dan mengembangkan Pusat 

kewirausahaan (UPPKS), prmodalan (T akesra dan 

pengetahuan dan keterampilan (capcity building), 

kesadaran setiap keluarga, pemberian informasi, 

Desa (Bangga Suka Desa) : menumbuhkan komitmen, 

Pembangunan Keluarga Modern dalam Suasana Kota di 

kemiskinan (melalui pemberdayaan keluarga) : Gerakan 

kegiaan pembangunan KS dalam rangka penanggulangan 

4. Langkah-langkah dukungan Pembangunan KS bentuk 

36 I 
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berikut: 

pemerintahan sebagai penanggulangan kemiskinan, yaitu sebagai 

Sosial telah diluncurkan melalui beberapa departemen dalam 

Berbagai program yang terkait dengan Jaring Pengaman 

berkesinambungan. 

dan sesaat, melainkan harus secara komprehensif, simultan dan 

penanggulangannyapun tidak dapat diselesaikan secara parsial 

lsu kemiskinan merupakan masalah yang senantiasa aktual 

-•-•- -- -···--'- t.------ •--:-L-J.-- Udlc:11 II I UI I ldl I ldll!::J!::Jd, l\~Jdl ldldll, 

anak jalanan, perlakuan salah terhadap anak, tindak kekerasan 

merupakan muara dari masalah sosial lainnya, seperti : masalah 

mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat, selain itu kemiskinan 

oleh rendahnya daya beli masyarakat melainkan pula 

bukan saja mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan 

Kemiskinan mempunyai dampak luas dan multidimensional, 

{Pikiran Rakyat, Maret 2006). 

kepala keluarga miskin atau kurang lebih 62,8 juta penduduk miskin 

penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), terdapat 15,8 juta 

15,6 juta jiwa. Data terakhir yang digunakan pemerintah dalam 

penduduk miskin mencapai 35,7 juta jiwa dan kategori fakir-miskin 

. 2002 menurut data dari BPS dan Departemen Sosial, jumlah 

bertambah sebanyak 27 juta jiwa (BPS., 1999). Sedangkan tahun 

dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau 

itu karena oleh Air, Tanah di kompleks serta 
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wirausahawan. Mereka diajak bergabung dalam 

pinjaman lunak dengan dibimbing belajar menjadi 

ada di desa tidak tertinggal telah diberikan dukungan 

bagian keluarga yang terlemah dari keluarga miskin yang 

untuk keluarga di desa tertinggal, para ibu-ibu sebagai 

3. Pemberdayaan keluarga miskin, terdapat program IDT 

cuma. 

mendapatkan pelayanan medis dan KB secara cuma- 

mendapat kartu sehat yang· memungkinkan mereka 

miskin di Puskesmas dan klinik-klinik pemerintah dengan 

disediakan pelayanan kesehatan dan KB untuk keluarga 

sehingga dapat memainkan peranannya, maka telah 

2. Penguatan ketahanan dan optimalisaasi potensi keluarga 

keluarga miskin, serta kemudahan lainnya. 

tersebut dapat menampung lebih banyak anak-anak 

operasional sekolah (BOS) agar sekolah-sekolah 

anak tersebut secara besar-besaran dan bantuan biaya 

keluarga miskin, disediakan pula beasiswa untuk anak- 

pembebasan berbagai pungutan untuk anak-anak 

Berbagai kemudahan telah diberikan, misalnya 

keluarga miskin, menyekolahkan anak-anak mereka. 

dilakukan investasi yang sangat besar untuk menolong 

1. Upaya pengembangan sumber daya manusia telah 

_...: ..... ,,;_ 
11 lh:>"II I 
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belajar menabung agar mereka akhirnya bisa mempunyai 

dengan bunga yang disubsidi tetapi setiap kali harus 

6. Latihan menabung. Pinjaman diberikan sebagai modal 

berkepanjangan. 

karena terkena dampak krisis moneter yang 

meringankan keluarga miskin yang sangat terpuruk 

dengan harga yang disubsidi sampai 50 persen untuk 

5. Beras Miskin (Raskin}, yaitu beras kualitas medium 

makanan 

----·. ---i...-t: 1,-1-.. ••••. 1-..-- 
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belum mendapat kerja atau terkena PHK memperoleh 

untuk Kerja. Dengan program ini maka mereka yang 

penyediaan lapangan kerja melalui Program Pangan 

samping itu disediakan pula program-program 

yang banyak mempunyai karyawan yang terkena PHK. Di 

pelaksanaannya dilakukan di desa-desa dan wilayah 

dukungan dana melalui Program Padat Karya yang 

kerja sementara. Untuk itu pemerintah menyediakan 

kebijaksanaan khusus dengan menyediakan lapangan 

mereka yang terkena PHK, pemerintah mengambil 

4. Pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak bagi 

menolong 

atau yang lebih beruntung agar bisa saling tolong 

kelompok tetangganya, baik yang sama-sama miskin 
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pembangunan. Jen is keberlangsungan terhadap 

pembangunan tersebut serta memiliki tanggung jawab 

masyarakat tersebut dapat memanfaatkan hasil 

perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi sehingga 

yang melibatkan warga masyarakat mulai dari 

untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri 

menggunakan pendekatan sosio-kultural yang bertujuan 

pembangunan dalam dengan aktif berperan 

ekonomi dan rnernberdayakan masyarakat agar dapat 

. ·-"· ., ... ----L...--'-·. ,. , ,l;h_""' "'"f"V'lf""'ll,"'L, t,,..;(';("'" 
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Pemerintah Daerah (P2MPD). Program ini bertujuan 

8. Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan 

sosial lainnya. 

oleh Departemen Sosial maupun lembaga-lembaga 

dan penanganan para tuna yang umumnya dilaksanakan 

masalah sosiat lainnya seperti anak jalanan, pemulung, 

cacat sosial, serta mereka yang mempunyai masalah- 

sosial untuk fakir miskin, penduduk yang mempunyai 

bertahun-tahun adalah serangkaian program pelayanan 

7. Program-program lain yang sudah dilaksanakan 

pembentukan koperasi 

usaha dan koperasi diperluas dengan memudahkan cara 

Oisamping itu kesempatan untuk bekerja dalam bidang 

kemampuan mandiri untuk melanjutkan usahanya. 
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mendidik dan memberdayakan 

menimbulkan ketergantungan, tetapi bersifat investasi, 

2. Tidak bersifat charitas atau belas kasihan yang dapat 

membutuhkan pelayanan tersebut semuanya terjangkau 

masyarakat, sehingga warga masyarakat yang 

keagamaan, organisasi sosial, lembaga swadaya 

lembaga masyarakat, kelembagaan kegiatan 

makro, kebijakan sosial, kebijakan dan program sektoral 

sistem serta piranti kebijakan publik, kebijakan ekonomi 

__ : :,... .a.:..-J-1 .. "· ·------ &.:-...J:1- ..J- .. : 1,.... __ .... ; --..- ....... - ......, __ 
;:,111c;1 ~·"· uua" lUI I It-Jal·~ lll lUII I UCII I UCI UO~CII I I IOU Cl UOI I 

1. Merupakan suatu sistem yang komprehensif, terpadu dan 

sebagai berikut : 

Pengaman Sosial, maka perlu dipenuhi beberapa kriteria pokok 

Untuk menuju keberhasilan implementasi progam Jaring 

bahan bakar minyak (BBM) 

keluarga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga 

membantu meringankan beban hidup yang dirasakan 

kebijakan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk 

9. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan 

kelompok miskin. 

diharapkan dapat menunjang aktifitas kehidupan 

jembatan; (d) sanitasi dan drainase. Sarana tersebut 

berikut : (a) sarana air bersih, (b) MCK; (c) jalan dan 

kegiatannya merupakan pembangunan fisik sebagai 
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kredit, bimbingan keterampilan teknis, bantuan secara cuma-cuma 

pendekatan dan perlakuan ekonomi seperti pemberian fasilitas 

dan peluang. Mereka tidak dapat ditolong hanya melalui 

wawasan, pengetahuan dan kemampuan serta tertutupnya akses 

materil atau ekonomi, tetapi juga terbelakang dalam hal aspirasi, 

keluarga yang tergolong miskin, yang bukan hanya miskin secara 

konsen berbagai departemen, dimana sasarannya adalah keluarga- 

pelayanan sosial bagi keluarga miskin, telah sejak lama menjadi 

penduduk yang rnendapat manfaat dari program dimaksud. Khusus 

'--L--•---=•---··- .-...1-1--L __ _....:_: : ---··---1,-&. 1,-t .. ...J.-.- 
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Untuk mengukur keberhasilan pogram tersebut, maka ukuran 

sasaran yang jelas, adanya badan pengelola 

program, dan kegiatan yang jelas, adanya tujuan, dan 

keberpihakan kepada rakyat miskin, adanya kebijakan, 

6. Ditentukan oleh adanya kemauan politik, komitmen dan 

kelompok sasaran 

peran serta semua pihak termasuk mereka yang menjadi 

pemerintah tetapi tugas, tanggung jawab, komitmen dan 

5. Bukan hanya komitmen, tugas, tanggung jawab 

kelompok sasaran pada khususnya 

4. Peka dan cepat tanggap terhadap permasalahan, 

fungsi terapeutik dan rehabilitatif 

3. Menekankan fungsi pencegahan dan antisipatif dari pada 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat pada umumnya, dan 
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subjek-subjek. Dalam pengembangan relasi demikian dikenal 

merupakan proses perubahan pola relasi dari subjek-objek menjadi 

selain pendistribusian kekuasaan (distribution of power" juga 

pandangan Priyono dan Pranarka (1997), bahwa pemberdayaan 

nasibnya sendiri. Pandangan Jim lfe tersebut diperkuat dengan 

sumber-sumber untuk mengambil keputusan dan menentukan 

pendistribusian kekuasaan memiliki potensi dan kekuatan serta 

adanya suatu keyakinan bahwa pihak yang menerima 

masyarakat. Denqan pendistribusian tersebut terkandung makna 

,,, ••.•• . ... ,., .• ,, , __ :,_ ------ :_-..1: .. :J .. , __ , , .. --··-··- 
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proses pendistribusian kekuasaan dari yang "memiliki" kepada yang 

Jim lfe (1995) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu 

dengan istilah "pemberdayaan". 

meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuannya yang dikenal 

sosial untuk mengubah persepsi, sikap dan perilakunya serta 

memerlukan perlakuan khusus, dalam hal ini proses bimbingan 

mendidik dan memberdayakan. Namun keluarga miskin tersebut 

melepaskan ketergantungan tersebut, dalam arti tidak bersifat 

ketergantungan, mereka tidak diberdayakan dalam usaha untuk 

menimbulkan dan terse but bantuan dengan terlena 

menimbulkan dampak negatif bagi sasarannya, mereka akan 

Hal ini tidak memberikan dampak yang diharapkan, akan 

sebagainya. 

seperti Program Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan 



deprivasi (kekurangan) terhadap sumber-sumber pemenuhan 

kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi 

Masalah kemiskinan berhubungan dengan pemenuhan 

1. Pengertian Kebutuhan 

B. TINJAUAN TENT ANG KEBUTUHAN DASAR 

keluarga miskin tersebut. 

tersebut belum memberikan arti yang signifikan bagi kehidupan 

tidak terakoniodir dengan kata lain bahwa hasil pembangunan 

'r"'\ '°' • •"""' r""'I.' _ . I. • . . . - - - .. ~ - - - : I. _ I_ .. 1. .. I __ ·- I._ I .. - _ - - ·-- ! - t.: - .1. - L .. I. 
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pendukung masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada program pembangunan 

bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan, 

tampak pada hasil penelitian Suharto (2004), menggambarkan 

kepada masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin, hat ini 

pemerintah masih separuh hati mendistribusikan kekuasaannya 

Dalam kenyataan, sekarang ini jajaran pelaksana program 

bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan secara otonom. 

pembangunan untuk dirinya sendiri yang berkelanjutan dalam 

masyarakat dengan kekuatannya sendiri mampu mengupayakan 

dihadapinya dan merencanakan pemecahannya. Dengan demikian 

kemampuan masyarakat dalam menganalisis permasalahan yang 

dengan pendekatan partisipatif dimaksudkan untuk meningkatkan 

dengan pendekatan partisipatif. Pengembangan masyarakat 
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kebutuhan fisiologisnya terlebih dahulu. Misalnya, seorang yang 

secara umum akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi 

Maslow. Seorang yang beberapa kebutuhannya tidak terpenuhi 

45 I 

1) Kebutuhan Fisiologis (Physiologic Needs) 

berikut: 

Maslow menguraikan lima kategori kebutuhan dasar, yakni sebagai 

Kebutuhan fisiologis memiliki prioritas tertinggi dalam hirarki 

keamanan, cinta, harg~ diri, dan aktualisasi diri. Lebih lanjut 

• • t t • t I • I I • t. , I , t. _ . • C: _ : _ I - ·-· '. - , ·- __ f • _ _ ...) - - -- : _ • • - \ 11ma xeoutunan uasa: yc:tnu r\t::UUlUI ldl I IISIUIU~t;::, \11 lcl"cll I Udl 1 11111 IUI, v), 

Potter & Patricia (1997) menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 

untuk mempertahankan kehidupannya. Abraham Maslow dalam 

dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun fisiologis 

keberlanjutan kehidupan. 

papan, pendidikan, dan kesehatan yang sangat menentukan bagi 

kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, 

1980). Dengan demikian kemiskinan adalah tidak terpenuhinya 

pelayanan kesehatan yang elementer (Ajit Ghose & Keith Griffin, 

rendah, tidak atau sedikit sekali kesempatan untuk memperoleh 

dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang 

diidentikan dengan kelaparan, kekurangan gizi, ditambah pakaian 

pendidikan dasar (Bambang Sudibyo, 1995). Bahkan kemiskinan 

kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan, dan 

Kebutuhan dasar adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia 



46 I 

dengan baik (mengenal dan memahami potensi diri). belajar 

Kebutuhan ini meliputi kemampuan untuk dapat mengenal diri 

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri (Need for Self Actualization) 

lain. 

lain, kompeten, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang 

Kebutuhan ini meliputi perasaan tidak bergantung pada orang 

4) Kebutuhan Harga Diri (Self Esteem Need) 

dalam keluarga, kelompok dan lingkungan sosialnya. 

kehangatan, persahabatan, serta mendapat tempat atau diakui 

__ ........ ...J:-;1;1.,: -'-- &.-..., ,h, ·---- ,.,-~- h.,....,, ... ,.......,.; ,-'r.\,......,.,~"' ,....,......,"",.. l".)in 
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Kebutuhan ini meliputi memberi dan menerima kasih sayang, 

Belonging Needs) 

3) Kebutuhan Rasa Cinta, Memiliki, dan Dimiliki (Love and 

atau tidak dikenal. 

ancaman keselamatan dan psikologi pada pengalaman yang baru 

infeksi, bebas dari rasa takut dan cemas, serta bebas dari 

perlindungan diri dari udara dingin, panas, kecelakaan dan 

maupun psikologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan 

keselamatan dan rasa aman dari berbagai aspek, baik fisiologis 

Kebutuhan keselamatan dan rasa aman yang dimaksud adalah 

Needs) 

2) Kebutuhan Keselamatan dan Rasa Aman ( Safety and Security 

mencari makanan terlebih dahulu daripada mencari cinta. 

kekurangan makanan, keselamatan, dan cinta biasanya akan 
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secara physical, cognitive, psychosocial, cultural development, serta 

Brenda Dubois (192) menyebutkan bahwa manusia itu unik 

tidak terpenuhi akan mempengaruhi kebutuhan lainnya. 

Kebutuhan dasar sifatnya saling berkaitan, beberapa kebutuhan yang 

kebutuhan sehingga dapat berespon melalui berbagai cara. 

faktor eksternal dan internal. Seseorang dapat merasakan adanya 

memenuhinya. lni disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari 

Kebutuhan dapat menyebabkan seseorang berpikir dan bergerak 

homeostasis. Lebih lanjut kondisi ini dapat menimbulkan penyakit. 

r , -..a.:...J-1,..- _:_1-,. _ 
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beberapa kebutuhan sifatnya dapat ditunda. Kegagalan dalam 

prioritas. Walaupun kebutuhan pada umumnya harus dipenuhi, tetapi 

masing. Setiap orang memenuhi kebutuhan dasarnya menurut 

kebutuhan tersebut dimodifikasi sesuai dengan budaya masing- 

Setiap orang mempunyai kebutuhan dasar yang sama dan setiap 

tidak terpenuhi, pada akhirnya akan muncul sesuatu kondisi patologis. 

di bawahnya terpenuhi. Jika kebutuhan dasar pada tiap tingkatan 

yang lebih tinggi tidak akan terpenuhi dengan baik sampai kebutuhan 

dapat mencapai potensi diri yang maksimal. Kebutuhan pada tingkat 

dapat dipahami bahwa manusia senantiasa berkembang, sehingga 

kepercayaan diri yang tinggi dan sebagainya. 

mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif, serta mempunyai 

memenuhi kebutuhan sendiri - sendiri, tidak emosional, 

Dengan mengetahui kebutuhan dasar menurut Maslow, maka 
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mengembangkan kehidupannya. 

yang berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertahankan dan 

menunjukkan bahwa kebutuhan hidup manusia merupakan kebutuhan 

mengalami hambatan (Sudjana S, 2001: 175). Hal tersebut 

tidak terpenuhi dengan baik maka mungkin kehidupan manusia akan 

kebutuhan-kebutuhan itu perlu dipenuhi. Apabila kebutuhan itu itu 

Untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan manusia, 

kebutuhan dari setipa orang itu sendiri mungkin sama atau bebeda. 

Setiap keluarga terdiri dari individu-individu yang unik, dimna 

• ,._ .•.. -··-·- ··-·- - - ----- , •• :_ Af"\-,c,. f" .. -J:--- (' '"'"""'·"'JC\ 
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dipenuhi. Sesuatu yang ingin dipenuhi itu dianggap perlu, penting atau 

atau situasi yang didalamnya terdapat sesuatu yang perlu atau ingin 

kehendak, harapan atau keadaan. Kebutuhan adalah suatu keadaan 

harus dipenuhi. Kedalam istilah sesuatu tersebut termasuk keinginan, 

kebutuhan dasarnya. Kebutuhan diartikan sebagai sesuatu yang 

dan setiap keluarga mengemban fungsi untuk memenuhi setiap 

Keluarga merupakan satuan sosial terkecil dari masyarakat, 

perkembangan intelektual. 

tersebut menyangkut makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, 

dari kebutuhan tersebut yaitu universal basic needs. Kebutuhan 

jenis kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, yang paling mendasar 

kebutuhan yang berkaitan dengan keunikan tersebut. Ada beberapa 

manusia yang normal dan berkesinambungan perlu memperhatikan 

berinteraksi dengan social inviroment, maka utuk menjadi kehidupan 
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development, serta dalam berinterkasi dengan social invironment 

adalah unik secara physical cognitive, psychosocial, cultural 

Brenda Dubois dkk (1992: 9-13) menyebutkan bahwa manusia 

mengaktualisasikan diri dan tumbuh secara normal. 

mampu tersebut manusia sampai lainnya kebutuhan 

merupakan kebutuhan paling besar dibandingkan dengan kebutuhan- 

keberlangsungan dan bertahannya hidup. Pemenuhan kebutuhan fisik 

mendasar dan penting untuk dipenuhi, hat iru merupakan 

bahwa kebutuhan fisik merupakan kebutuhan manusia yang paling 

,. , , , _ -•·-·- -•-j.··-=---= -1:_:, n __ _, ......... _,__1,.... •• , ---··-:1,1.,1., __ 
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(kebutuhan akan harga diri/ dihargai) dan (e). Actualization needs 

(kebutuhan akan rasa cinta dan saling memiliki); (d). Esteem needs 

(kebutuhan akan rasa arnan); (c). Love and belonging needs 

Physiological needs (kebutuhan fisiologis); (b). Safety needs 

tersusun. Kebuthan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: (a). 

Kebutuhan yang ada pada manusia merupakan bawaan yang 

berikut: 

mengemukakan tentang pemenuhan kebutuhan manusia sebagai 

Abraham H. Masow dalam Dwi Heru Sukoco (1992: 34) 

dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. 

tingkatan kebutuhan yang harus dan dapat dipenuhi oleh manusia 

dikemukakan oleh Abraham H. Maslow yang menjelaskan lima 

Teori yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia 

2. Tingkatan Kebutuhan 
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penting bagi kelangsungan hidup manusia. 

menyenangkan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan utama yang 

kebutuhan akan makanan, minuman, seks, tidur, suhu yang cukup 

a. Kebutuhan primer yang meliputi kebutuhan fisik pokok, seperti 

(2001: 157) mengklasifikasikan kebutuhan sebagai berikut: 

Keith Davis dan John W Newstorm dalam Edi Suharto 

dengan yang lainnya dalam berkehidapan bermasyarakat. 

sosial tidak terlepas dari adanya saling ketergantungan antara stu 
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perkembangan intelektual sampai pada kebutuhan manusia untuk 

menyangkut makanan pakaian, tempat tinggal, kesehatan, 

mendasar yaitu universal basic needs. Kebutuhan tersebut 

masalah dan kebutuhan dari setiap keluarga. Hal yang paling 

segala keunikan manusia, hal tersebut tidak terlepas dari keunikan 

manusiawi, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dengan 

Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang sangat 

justice needs, and wold living needs. 

needs, cultural identity needs, physical environment needs, social 

motivational needs, development needs, relation needs, life task 

yang diperlukan bagi manusia, seperti: universal basic needs, 

berkaitan dengan keunikan trsebut. Ada beberapa jenis kebutuhan 

dan berkesinambungan tntu perlu memperhatikan kebutuhan yang 

environment. Maka untuk menjadi kehidupan manusia yang normal 
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normatif, yaitu kebutuhan yang perlu dipenuhi berdasarkan standar 

normatif masyarakat setempat. 

Pengukuran kebutuhan absolut merupakan kebutuhan yang 

paling pokok diantara kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan absolut ini 

merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap individu 

didalam setiap keluarga, dan hal ini merupakan kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh setiap manusia sebagai individu secara universal. 

b. Kebutuhan sekunder yang meliputi kebutuhan psikologis dan sosial. 

Termasuk dalam kebutuhan rm adalah keinginan untuk 

diperhatikan, dihargai, mencintai dan dicinti, kebutuhan untuk 

bersosialisasi, rekreasi. 

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama yang harus 

dipenuhi oleh setiap keluarga, yang selanjutnya kebutuhan yang harus 

dipenuhi adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer merupakan 

kebutuhan yang paling mendasar dari kebutuhan-kebuthan yang 

lainnya. 

Penggolongan kebutuhan berdasarkan dimensi pengukurannya 

adalah: (1 ). Pengukuran kebutuhan absolut, yaitu kebutuhan primer 

yang mutlak harus dipenuhi oleh manusia secara universal; (2). 

Pengukuran kebutuhan relatif, yaitu kebutuhan yang secara relatif 

perlu dipenuhi dikaitkan dengan kondisi umum (rata-rata) masyarakat 
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