Lampiran B.03

.

LAPORAN

PENEITIAN

PENDAMPINGAN SOSlAL KUBE
PADA PROGRAM PEMBERDA Y AAN FAKIR MlSKlN
MELALUI MEKANISME BANTUAN LANGSUNG
PEMBERDA YAAN SOSIAL (P2FM-BLPS)
DI KABUPATEN CIANJUR

OLEH:
TIM PENELITI
JlJRUSAN PENGEMBANGAN SOSIAL MASY ARAKA T

LEMBAGA PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN
BANDUNG
2010

SOSIAL

KATA PENGA

TAR

Berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT. kami dapat
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Penelitian

STKS Bandung

KUBE Mawar. Mina Mukti dan Mina Tani.

Kami berharap banyak,

semoga

hak, terutama dalam pengentaskan

Bandung, Oktober 20 I 0.

TIM PENELITI

Kabupaten Cianjur.

hasil penelitian
kemiskinan

ini dapat memberikan

melalui

manfaat bagi semua

program pendampingan

KUBE.

ABSTR.A.K

J urusan Pengembangan Sosial Masyarakat. STKS Bandung 20 l 0. Pendampingan
osial KUBE pada Program Pernberdayaan Fakir Miskin rnelalui rnekanisme Bantuan Langsung
ernberdayaan Sosial (P2FM-BLPS) di Kabupaten Cianjur.

m

Peneliti

Pendampingan sosial merupakan mitra dan fasilitator yang membantu Kelompok Usaha
ersama (KUBE) untuk melaksanakan agenda-agenda dalam mencapai tujuannya. Pada Program
ernberdavaan
Fakir Miskin melalui mekanisrne
Bantuan Langsung Pernberdayaan
Sosial
2FM-BLPS) didampingi oleh pendarnping sosial lokal yang rnendampingi segala kegiatan
elompok usaha bersama dan pendarnping sosial profesional yang bertugas monitoring dan
upervisi kepada pendamping sosial lokal yang bekerja dengan mengunakan prinsip-prinsip
endampingan.

Perrnasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pendampingan sosial KUBE pada
2FM-BLPS. Oengan sub masalah : bagaimana karakteristik KUBE. proses penentuan
en.damping, pengembangan
kapasitas pendamping.
proses pendampingan. hambatan dan
arapan pendamping.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rnetoda deskriptif dengan pendekatan
ualitatif. Sumber data yaitu pendarnping dan anggota KUBE. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
eknik pengumpulan data rnelalui wawancara mendalarn. diskusi kelompok terfokus.observasi
an studi dokumentasi. Teknik analisa data rnenggunakan reduksi data. penyajian data dan
erifikasi serta pengambilan
kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan
engamatan,
meningkatkan
ketekunan, triangulasi,
menggunakan
bahan referensi
dan
mengadakan member eek.

~asil p~neliti~n
mem_berikan gambaran bahwa penentuan pendamping sosial oleh
ementnan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menginformasikan penerimaan. menerima
endaftaran dan mengusulkan calon pendamping social.Pendamping sosial relah melaksanakan
gas pendampmga_n sesuai_ dengan pedoman pelaksanaan pendampingan. Akan tetapi tugas
ersebut kurang optimal, dilihat ~ari sisi penggunaan metoda dan teknik, melakukan pengkajian
an membuat rencana tindak lanJu_t, pencatatan dan pelaporan. Hal tersebut dikarenakan adanya
ambatan-hambatan yang berkaitan dengan sarana dan fasilitas terhadap pendamping.
engetahuan dan keterampilan serta keterbatasan waktu.
.
Sehubungan dengan ha\ tersebut beberapa rekomendasi yang kami ajukan adalah.
enmgkatan pengetahuan dan keterampilan pendamping. penentuan usaha kelompok harus
rdasarkan pada kebutuhan kelompok. adanya kebijakan tentang fungsi dan wewenang tingkat
aerah serta koordinasi antara Pernerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
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BABI
PENOAHULLIAN

A. Latar Belakang
Kemiskinan menjacli

masalah krusial dalam isu kesejahteraan sosial di Indonesia.

Data BPS rnenunjukkan pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin sebanyak 32.53 juta
j iwa a tau sekitar J ...LJ 5%. dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan

kota sebesar 1.91

%

dan desa 3,05 %. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada wilayah kota sebesar 0.52
% dan desa 0.82 % (_BPS, 2009).
Kondisi kemiskinan

di Jawa Barat menunjukan

nahwa jumlah penduduk miskin

sebanyak 4.983.60(' jiwa atau sebesar 11.96 % dengan lndeks Kedalam

Kemiskinan

wilayah kota sebesar 1. 7 l % dan desa sebesar 2.29 %. Sementara itu lndeks Keparahan
Kemiskinan kota scbesar 0.-J.-+ 0·,i dan clesa 0.58 °/o (BPS. 2009).
Kerniskinan lebih banyak bersurnber dari kondisi eksternal dibandingkan dengan
kondisi internal orang miskin itu sendiri. Ketimpangan relasi dalam sistem

ekonorni.

sosial, budaya. dan politik (Hartini, 2003) merupakan kondisi eksternal yang mendorong
orang menjadi

rniskin.

Dalarn rclasi yang timpang, terjadi ketidakmerataan akses atas

sumber daya dan informa i. Akibatnya, kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses
berada dalam kemiskinan.

Apabila tidak terjadi koreksi atas ketimpangan relasi ekonomi,

sosial, politik. dan budaya rnaka akan terjadi proses pemiskinan secara sisternatis.

Oleh

karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus bersifat multidimensi clan komprehensif
agar dapat mengembalikan
Secara norrnatif.
Kemiskinan
berbasis

(SNPK)

keseimbangan relasi dan akses atas sumber daya informasi.
negara melalui

mengubah

pada penghorrnatan,

kebijakan

paradigma

perlindungan.

Strategi

program

asional

P~nanggulangan

penanggulangan

kemiskinan

dan pemenuhan hak-hak dasar warga.

Pembangunan tidak lagi berpusat pada pemerintah tetapi lebih berpusat pada rnasyarakat.
pembangunan berbasis pada pemenuhan hak masyarakat (right based approach) yang
menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Konsekuensinya. terjadi
perubahan cara pandang

terhadap hubungan negara dan rakyat. terutama masyarakat

misk in. Pertama, partisipasi

perumusan

kebijakan pernbangunan.

masyarakat
proses

aktif rnasyarakat

menegaskan

pernenuhan

hak-hak

Paradigms

adanya

perluasan

kebijakan

pengambilan

dalarn

dan

kelornpok
Keriga.

kelompok

miskin terhadap

rnartabatnya

sosial

warga

kerniskinau

menghilangkan

pendidikan

dasar

angka
yang

perempuan,

menurunkan

rnemerangi

HIV/AIDS.

lingkungan

kerniskinan

adalah

rniskin

dapat

membantu

kemiskinan

universal.
angka

terbukanya

untuk
sesuai

akses

ini terhambat.

Artin. a

pernberdayaan.

proses
hidup

kemiskinan

antara kelompok

yang selama

agenda

dan

mengembal

dengan

harkat

ikan
dan

kemandirian.

absolut

dan

mengernbangkan

anak,

kernatian

malaria

dan

hidup serta mernbangun

acuan penting dalam

adalah

dalam

perlindungan.

Milieniurn tMillenium Development

pembangunan

masyarakat

penanggulangan

akan

hak

pemenuhan

yang lebih seimbang

negara

agar

bagi

penghormatan.

sumber dan manfaatnya

sistem

serta dapat membangun

Tujuan

sosial

berbasis

partisipasi

Kedu«. kebijakan

Kebijakan

penanggulangan

keberfungsian

ruang

relasi

penanggulangan

agenda

kebiiakan

dari:

kaya.

sebagai proses utama dalam

pembangunan

kerangka

dasar masyaral.at.

ditujukan pada upaya mernbangun
miskin

ditempatkan

pelaksanaan

penyakit

Goals MDC 'v) terdiri

kelaparan.

kesetaraan
rnemperbaiki

lainnya,

kernitraan

global

berbagai

kebijakan

mernberlakukan

pernberdayaan

dan

kesehatan

menjamin

maternal.

kesinambungan

untuk pembangunan
penanggulangan

telah menjadi
kemiskinan

di

Indonesia.

Moc·s,

Pencapaian
program

pengentasan

kerniskinan

penyebab

kenyataannya.

dan pengambilan

menggulirkan

berbagai

berbauai
~
program pengentasan

terutama aspek ekonomi. Aspek-aspek

Orang miskin

program.

untuk

di Indonesia cenderung hanya bekerja secara parsial

Mereka

tidak

keputusan

lain tidak

masih dipandang sebagai "orang yang serba

korban pasif. dan objek penelitian

penerima

perencanaan

·

pernerintah

Pada

kemiskinan.

secara mendalam.

tidak merniliki",
menjadi

kemiskinan.

yang telah dilaksanakan

pada aspek-aspek
tersentuh

:1

menc orang

(Suharto, 2006).

banyak

dilibatkan

atas perubahan

Orang rniskin hanya
dalam

pada dirinya.

proses-proses
Bahkan orang

miskin menjadi komoditas politik.

2

· \ ·
di Indonesia.
Pad a per urn usan program penanggu \angan k em IS <.1 nan
kelompok

mi sk in yang

kondisi

diberi

dan sebab-sebab

partisipasi

ruang

mereka

dalam kebijakan
terhadap

ungka;

keputusan sangat sempit.

Posisi

straregis.

menyatakan
pandangan
mereka
· I ·
B hk
b · si miskin
mis cm.
a an agt

menjadi

dalam proses pengambilan

yang lebih sering dirugikan.

untuk

suara si miskin

masyarakat.

...\kibatnya.

banyak yang tidak tepat sasaran sehingga harapan

hidup

kesejahteraan

masyarakat
kerap

kerap

terjebak

perubahan

jangka

faktor penyebab

mak in jauh

usulan-usulan

pendek.

Lernahnya

Sosial

sebagai

No

bahwa

"penye\en.ggaraan.
pada

kemanusiaan

dan

pengentasan

Prioritas

memiliki

kemiskinan
koordinasi

daerah sesuai

yang

kerniskinan

dimana

mernpunyai

tanggung

melalui

dilaksanakan

di

pengembangan
penduduk

diantaranya

Sosial

persoalan

dicapai

oleh

beberapa

dengan

kemiskinan

mempunyai

dalarn Undang-

menyatakan

Kementerian
kerr.enterian

salah

I

secara

Pencapaian

Sosial.

rnelainkan

terkait dan pemerintah
Pelaksanaan

4 tentang penanggulangan

satu lembaga

pemerintah

Menyadari

telah diluncurkan
Program

ayat

lavak

Percepatan

kemiskinan.

Program

berbagai program

untuk mewujudkan
melalui

Fakir Miskin

( P2FMini

yang

permasalahan

Pernberdayaan

Indonesia.

pemberdayaan

pada

kernisk inan".

Sosial

di

yang

tidak

Pemberdayaan

dan ekonomi

pendekatan

yang

pada prioritas

sebagai

Langsung
wilayah

sosiai

untuk

menjadi salah satu

dimaksud

No. 1/ 20 IO tentang

salah satunya adalah

Bantuan

kegiatan

miskin

sebagaimana

jawab untuk mengentaskan

kemiskinan

mekanisme

sosial

Tahun 2010,

Kementerian

dan pragmatis

pada pasal 5 ayat 2

Sosial.

sosial

Presiden

Nasional

di atas untuk menanggulangi

ivlereka

yang tercantum

kehidupan

hanya

Instruksi

Pembangunan

penanggulangan

sesuai

dan kerja sama dari berbagai

dengan

dan kebutuhannya.

pemerintah

memiliki

masalah

tidak

kualitas
dibuka.

dan pengorganisasian

kemiskinan

kesejahteraan

mereka

pengentasan

partisipasi

fisik.

satu \embaga

\ 1 I 2009 ten tang Kcsejahteraan

diprioritaskan

positif

ketika berpartisipasi.

salah

tanggung jawab untuk mengentaskan
undang

Ketika ruang

kepentingan

kapasitas

memberi korelasi

untuk peningkaian

program yang karitatif.

"'kegagapan .. masyarakat

Kementrian

diperlukan

asap dari api.

.. gagap .. rner.gartikulasikan

pada

rnenjadi pihak

program-program

kemiskinan
dan

Si rniskin

tentang
. ruang

tawar si miskin sangat lernah dan tidak terakomodir

Padahal keterwakilan

kesejalueruan

tidak banyak

BLPS) yang

diarahkan

kemandirian

pembentukan

pada
ekonomi

Kelompok

3

Usaha Bersama

Pendekatan

(KUBE)

kelompok

kelebihan yaitu dengan adanya interaksi
mempengaruhi
kelornpok
atas

satu sama

memiliki

nama

dan

penvernbuhan

lain.

sesama anggota kelompok

Lebih

kekuatan-kekuatan
kerjasama

lanjut
tertentu

kelompok

dan pengernbaugan

program P2FM- BLPS belum

Achlis

dapat

kegiatan

kenyataannya

setiap

rnenggambarkan

kelompok
program

keberhasilan

keberhasilan

dan kegagalan

sosial

berperan

yang

sesuai

amun

a.

dengan

menguatnya

tujuan

Salah

program

penclarnping

yang

usaha dan inisiatif

lokal.

tersebut dapat

ingin

yang

dicapai.

diluncurkan

satu yang berpengaruh

adalah

sosial

adanva

kelornpok

yang

kerniskinan

untuk

dernikian

dan arahan agar kelompok

dan kegagalan.

sebagai

bahwa

sumber-surnber

mengembangkan

pengentasan

dari suatu

mengemukakan

merupakan

sepcnuhnya diikuti denga»
untuk

dalam bentuk sating

yang apabila digali dan dikembangkan

Untuk itu. maka diperlukan berbagai bimbingan
melaksanakan

( 1983)

anggoia-anggotan.

dapat dijadikan andalan bagi kelompok

mempunyar

Vita ya ( 1986)

menurut

kualitas

dalam

Pada
selalu

terhadap

tenaga kesejahteraan

melaksanakan

tugas-tugas

pendampingan secara optimal.
Pendampingan
dalam

keberhasilan

pendampingan

masyarakat rnerupakan
program pengernbang,an

adalah

mitra

dan

masyarak.at untuk melaksanakan
pendarnping

adalah

salah satu bagian yang sangat menentukan

tenaga

berasal dari luar maupun

fasi\itator

vanQ.
. ~

agenda-agendanya

profesional
dari

masyarakat

ter\atih

masyara

k

karena menurut

lfe (2002)

membant u k e l ompo, k

dalam mencapai tujuannnya.

swadava
Seora:1g

(!rained profesiona/ personels yang

at lokal yang bekerja

dengan

menggunakan

prinsip-prinsip pendampingan.
Begitu pentingnya
pengentasan
.

sehmgga
.

.

kemiskinan

dirasakan
.

peran

d
·
d I
pen amping a am menentukan

yang berlandaskan

kebutuhan

penting

_

untuk

keberhasilan

pada program pengembanoan
-

mengem

c

b

angkan

kinerja

masyarakat.
pendamping

sebagai bagian dari masyarakat yang perlu diberdayakan . Atas dasar alasan
maka diperlukan suatu penelitian

program

tersebut.

yang berkaitan dengan bagaimanakah mengembangkan

kinerja pendamping masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan.
Kabupaten

Cianj ur

permasalahan kemiskinan

seperti I

yang berat.

k a b upa t en

I a111
·

ct·1

Indonesia.

rnenghadapi

Kabupaten Cianjur, menurut Susenas tahun 2008.

4

erpenduduk

ahun

2.2 l l.138 jiwa dengan 633.767

ke

atas)

penyerapan

23_73~10_

erdiri

yang

tenaga

bekerja

847.542

kerja di dominasi

KK. Usia angkatan

jiwa

dan

l 12.659

sektor

pertanian

Rumah tangga miskin berjurnlah

\ l 7.000

kerja 960.::?.0l
berstatus

( usia l 5

pengangguran.

48. l 2. '-'/o dan sektor perdagangan

KK

berdasarkan

data BPS yang

dari 30.000 KK sangai miskin Jan 87.000 KK sangat miskin. Sedangkan menurut

data BKBPP jumlah pra KS 72.000 KK.
Secara

2.drninistratif

p·~merintahan

kabupaten

Cianjur

dibagi

menjadi

32

Kecamatan. 342 desa dan 6 kelurahan. 2992 RW dan 10.155 RT. Kecamatan yangjumlah
penduduknya terbesar adalah Kecamatan Pacet sebanyak 170.224 jiwa dan Kecarnatan
Cianjur

sebanyak

140.374 jiwa. Kecamatan lainnya yang jumlah penduduknya diatas

l 00.000 jiwa adalah Kecamatan Cibeher ( I 05.0204 jiwa), Kecamatan
{l O l.580 jiwa) dan Kecamatan Karangtengah ( 123 .158

Salah satu program pengentasan keruiskinan
Cianjur

yaitu P2FM-BLPS

buah KUBE
diperoleh

yang tersebar

informasi

yang telah berjalan

jiwa).
yang pernah diadakan di kabupaten

selama satu tahun. dengan terdapat l 9

di beberapa kecamatan.

bahwa pelaksanaan

Warungkondang

Berdasarkan

program tersebut

studi pendahuluan

pada sebagian

kelompok

KL'BE telah berhasil mencapai tujuan program. hahkan ada satu KUBE

yang te\ah

berhasil membentuk Lembaga Kegiatan Masvarakat
(LKM) , namun di1s1s1· · I am
· masih
·
_
ditemukan

kegagalan-kegagalan

kegagalan

dalam

pada

kelompok

perguliran
dana. Salah
_

satu

lainnya
ria

k'tor

yang

penyebab

diindikasikan
kegagalan

oleh
adalah

lernahnya kualitas pendampingan sosial.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan penelitian yang mendalam
mengenai bagaimana proses pendampingan KUBE pada program P2FM- BL.PS.
Masalah Penelitian
Pendampingan masyarakat merupakan salah satu bagian yang sangat menentukan
dalam

keberhasilan program pengembangan

berperan sebagai

masyarakat.

Seorang pendamping akan

mitra dan fasilitator yang membantu kelompok swadaya masyarakat

untuk melaksanakan agenda-agenda dalam mencapai tujuannnya. Seorang pendamping

5

adalah

tenaga profesional

maupun

dari

( trained projesional personel)

terlatih

masyarakat

lokal

yang

bekerja

dengan

yang berasal

menggunakan

dari luar

prinsip-prinsip

pendampingan.
Begitu
pengentasan

pentingnya
kemiskinan

sehingga dirasakan

peran pendarnping
yang berlandaskan

kebutuhan

penting

sebagai hagian dari rnasyarakat
Berdasarkan
penelitian,

dalam

laiar

rnenentukan

pada program pengernbangan

untuk

rnengernbangkan

program
masyarakat.

kinerja

pendamping

yang perlu diberdayakan.

belakang

penelitian

tersebut.

yaitu "bagairnana

pendampingan

sosial

paada Program P2Fl'v1-BLPS

di Kabupaten

Cianjur".

beberapa pertanyaan

keberhasilan

khusus penelitian

dirurnuskan

kelompok

masalah

usaha bersarna

Berdasarkan

masalah

pokok
( KUBE)

tersebut.

ada

sebagai berikut:

1. Bagaimana profil KUBE di Kabupaten Cianjur?

2. Bagairnana proses penentuan

pendamping

3. Bagairnana pengernbangan

kapasitas

4. Bagairnana

sosial

pendarnpingan

sosial KUBE?

sosial KUBE?

pendamping

pada KUBE di Kabupaten

a.

Bagaimana proses pendampingan

b.

Bagaimana rnetoda dan teknik pendampingan

c.

Bagaimana pendekatan

d.

Bagaimana

penerapan

sosial?
sosial?

dan etika pendarnpingan

5.

Apa hambatan

6.

Apa harapan pendamping sosial dalarn pendampingan

yang dia!ami

sosial )ang digunakan7

dan strategi pendampingan
prinsip

Cianjur?

pendarnping

sosial?

sosial dalam pendampingan

KUBE')

KUBE'.)

Tujuan Penelitian
Berdasarkan
penelitian

permasalah.an

penelitian

ini adalah untuk memperoleh

penjelasan

1.

Profil KUBE di Kabupaten

2.

Proses penentuan pendamping

") .

Pengembangan kapasitas pendamping

4.

Pendampingan sosial pada KUBE di Kabupaten
a.

Proses pendampingan

diatas.

tujuan

yang

111g111

dicapai

dari

tentang:

Cianjur.
sosial KUBE.
sosial KUBE .
Cianjur.

scsial.
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b.

Metoda

dan tck.nik pendampingan

sosial.

c.

Pendekatan

d.

Penerapan prinsip dan etika pendampingan sosial.

dan strategi pendampingan sosial yang digunakan.

5. Hambatan yang dialami pendamping sosial dalam pendampingan KUBE.
6. Harapan pendamping sosial dalam pendampingan KUBE.

Manfaat Pcnelitian
l.

Kegunaan Teoritis
Kegunaan dalam bentuk ilmiah (teoritis).
ilmu pengetahuan
pengembangan

kesejahteraan sosial
masyarakat

khususnya

sebagai sumbangan pengembangan

secara umurn dan bagi pengernbangan
) ang

berkaitan

dengan

ilmu

pernberdayaan

masyarakat miskin.

2.

Kegunaan Praktis
Kegunaan dalam bentuk guna laksana (praktis).
kebijakan-kebijakan

yaitu untuk rnerumuskan

yang akan dibuat dalam program pengentasan kerniskinan dan

sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam upaya meningkatkan kualitas
pendamping sosial khususnya dalarn program KUBE
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan dan Pekcrjaan Sosial

1.

Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan merupakan fenornena ,~mg berwajah multi dimensi dan merupakan

alah satu masalah sosial tertua yJng dikcnal dalarn kehidupan masyarakat

11anyak ahl i

memberikan pendapatnya mengenai kemiskinan dengan ukuran dan kriterianya masing-

masing termasuk didalamnx a menuuraikan

tentang segala hal yang berkaitan dengan

kemiskinan.
Edi Suharto.

pekerjaan sosial

(2005: 148)
telah

menyatakan

telibat

pekerjaan sosial berikutnya.

dalam

Poor

sekian

kemiskinan.

abad lalu,

Perkembangan

Jari kegiatan kreatif menjadi sebuah

penanganan

Law di Inggris sebagai strategi

Depression

kelahirannya

penanggulangan

khususnya

juga tidak dapat dilepaskan dari

sejak

kemiskinan.

profesi.

Penerapan the Elizabeth

kemiskinan akibat the Great

mengbadapi

tahun l 930an tercatat sebagai salah satu momentum penting dalam sejarah

perkembangan

profesi

pekerjaan

sosial.l paya

penanganan

kerniskinan.

intervensi

kemiskinan

tersebut

berlanjut sampai dengan saat ini.
Berkaitan
banyak

dengan penanganan

menggunakan

pelaksanaannya,
antara lain:

pendekatan

peran-peran

sebagai

rnakro

yang dapat

pendamping

dengan

strategi

dilakukan

masyarakat

atau

pekerjaan

sosial

pemberdayaan.

oleh pekerja sosial

lebih
Dalam

masyarakat

yang dikenal dengan sebutan

pendamping sosial.
Edi

Suharto

(2003: 11 l

rnendefinisikan

kesempatan untuk mengakumulasikan
meliputi:

modal

yang produktif arau

kesehatan,

clan lain-lain):

memadai);

organisasi

kepentingan bersama (partai

aset (rnisalnya,

dan politik
politik

sebagai

ketidaksamaan

basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial

sumber-sumber

sosial

kemiskinan

keuangan
yang dapat

sindikat:

tanah. perumahan.

peralatan,

(pendapatan dan kredit yang
digunakan

untuk mencapai

koperasi, dan Jain-lain):

network atau

jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan. barang-barang dan lain-lain, pengetahuan
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keterampilan

upan

yang

dan

informasi

yang

berguna

untuk

memajukan

orang.

Kemiskinan

k-aspek

tidak hanya

non material,

ampuan.

rapa

memadai.

Edi

berkaitan

miskin

Suharto

dengau material

harta.

(2005: 132)

miskin

saja, tetapi juga rneuyangkut

ilmu dan miskin

menunjukkan

bahwa

keterampilan

kerniskinan

atau

merniliki

ciri:

Ketidakmampuan

mernenuhi

kebutuhan

konsumsi

dasar ( pangan.

sun

Jang dan

pa pan).
Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan.
pendidikan.
sanitasi, air bersih dan transportasi).
Ketiadaan jaminan masa depan (karena bedanya investasi untuk pendidikan dan
keluarga).
Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
Ketidak-terlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
Ketiadaan akses terhadap
lapangan
kerja dan mata pencaharian yang
berkesinambungan.
Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar. wanita korban
tindak kekerasan rumah tangga. janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil ).
Ciri-ciri tersebut diatas rnerupakan gambaran realitas yang dapat diarnati jika
menyatakan

skinan

seseorang.

yang bersipat

keluarga

atau

multidimensional

rnasyarakar

termasuk

ini yang lebih

miskin.

Konsepsi

mudah digunakan

untuk

ganalisa dalam memberikan pemahaman tentang kemiskinan.
Dengan menggunakan

perspektif yang lebih

luas lagi.

David

Cox (2004)

mbagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

a.

b.

Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi.
Globalisasi menghasilkan

pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah

negara- negara maj u. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali
terpinggirkan

oleh

persaingan

dan pasar bebas

Yang merupakan

semakin
prasyarat

globalisasi.
Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.
Kemiskinan subsistern

(kemiskinan akibat rendahnya pembangunanJ. kerniskinan

pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembanqunan)-
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· k.
erkotaan
k emis ,man p

(kerniskinan

vans disebabkan

,

oleh hakekat

c

pertumbuhan perkotaan).
· t K · ki
Ya11~, di alami
Kemiskinan sosia . errns man
c:

oleh perernpuan

dan kecepatan

anak-anak. dan

kelompok minoritas.
d.

Ke;niskinan konsek"·ensial.

Kemiskinan y ang terjadi akibat kejadian-kejadian
di luar si miskin. seperti konflik. bencana alam.

lain atau faktor-faktor ekstemal

kerusakan lingkungan. dan tingginya

jumlah penduduk.
Ellis dalam Edi Suharto (2005: 133)
menvanzkut
;

menyatakan bahwa dimensi kemiskinan

aspek ekonorni. politik dan sosial-psikologis.

Secara ekonomi kemiskinan

b

dapat didefinisikan

sebaga] kekurangan surnber daya yang dapat digunakan

untuk

memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelornpok orang. Sumber
<lava dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial. melainkan pula semua
jenis kekayaan (\\"ealch)

yang dapat meningkatkan kcsejahteraan masyarakat da\am arti

luas. Berdasarkan konsepsi

ini. maka kerniskinan

dapat diukur secara langsung dengan

menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki

melalui

penggunaan standar baku

yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line). Garis kemiskinan adalah sejumlah
rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan
setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari
perumahan. pakaian. kesehatan. pendidikan.
lainnya.Demikian

transportasi.

serta aneka barang dan jasa

menurut BPS dan Depsos. (2002:4 ). Cara seperti ini sering disebut

dengan metode pengukuran kerniskinan absolut. Garis kerniskinan yang digunakan BPS
sebesar 2, 100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau
pendekatan Bank Dunia yang menggunakan l dollar AS per orang per hari adalah contoh
pengukuran kemiskinan abso\ut.
Menurut

Edi Suharto

(2005:

148-149)

Secara

konseptual

mernandang bahwa kerniskinan merupakan persoalan-persoalan
berrnatra ekonorni-sosial

dan individual-strukturnya.

pekerjaan

sosial

multi dimensional, yang

Berdasarkan perspektif ini. ada tiga

kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

10

a. Kelompok

yang paling miskin (destitute)

fakir miskin kelompok

atau yang sering didefinisikan

ini secara absolut memiliki

pendapatan

sebagai

dibav-ah.

Garis

kemiskinan (umumnva tidak rnemiliki sumber pendapatan sarna sekali) serta tidak
memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
b.

Keloinpok

tpoor). Kelo.npok

miskin

ini memiliki

kemiskinan

namun secara relatif memiliki

(misainya,

masih memiliki

pendapatan

di bawah gans

akses terhadap pelayanan sosial dasar

sum'Jer-sumber

finansial, memiliki pendidikan dasar

atau tidak buta huruf).
c.

Kelompok

rentan (ntlnerahlr.!

group). Kelompok

ini dapat dikategorikan

bebas

dari kemiskinan. karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang
kelompok

destitute maupun miskin. Namun sebenamya kelompok

yang sedang

disebut "near poor" (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan
sosiai

di sekitarnya.

"miskin"

Mereka seringkali

berpindah dari status "rentan"

menjadi

dan bahkan "destitute" bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat

pertolongan sosial.
Kategori
vulnerable
sesuai

kemiskinan

te r s e b u t , menunju
· kk an b ahwa kelompok destitute. poor.

group dalam mengakses

dengan

kelornpoknya

terhadap

masing-masing.

pelayanan sosial
Hal

mengalami

ini menunjukkan

hambatan

bahwa

pendamping sosial sangat diperlukan sebagai fasilitator dalam menghubungkan

peran
dengan

pelayanan sosial yang mereka perlukan.
Menurut

Departemen

Sosial

(2005: l O)

berdasarkan

tingkat

kerentanan

kemiskinan, maka masalah kemiskinan dapat dibagi menjadi:
a. Kemiskinan kronis (chronic poverty) adalah kemiskinan
dalam jangka
kemiskinan

waktu yang lama.

struktural.

Peuyandang

turun teruurun,
Masalah

yang telah berlangsung

atau disebut juga

Kesejahteraan Sosial

sebagai
(PMKS)

yang dikategorikan

sebagai Fakir Miskin termasuk kategori kemiskinan kro nis.

yang membutuhkan

penanganan yang sungguh-sungguh. terpadu secara lintas

sektor dan berkelanjutan.
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·

s

t

(transient

b. Kerniskman . emen ara
deuzan menurunnya pendapatan

alam dan bencana

yang ditandai

dan kesejahteraan anggota ruas , arakat secara

sem-entara sebagai ak ibat dari perubahan
bencana

adalah kemiskinan

170,wt_r)

kondisi normal rnenjadi kondisi

sosial. seperti korban konflik sosial. Rp. I 66.697 --

per kapita per bulan pada Maret 2007. Dengan memerhatikan
(GKBM

). terlihat

dibandingkan
Hal diatas
permasalahan
sosial

bahwa

peranan

kornoditi

makanan

Bukan-Makanan
jauh

lebih

besar

dengan peranan kornoditi bukan makanan.

menggarnbarkan

bahwa t.ngkat

sosial yang sangat rnernerlukan

maupun

kritis.

instansi

pemerintaban

kerentanan

penanganan

yang

terkait

kemiskinan

merupakan

yang serius baik dari pekerja

langsung

dalam

hal

ini yaitu

Kementerian sosial.

2.

Fungsi dan Tugas Pekerjaan Sosial
Salah satu fungsi dari pekerjaan

menggunakan

sosial adalah membantu orang meningkatkan

dan

secara efektif untuk .nelaksanakan tugas-tugas kehidupan

kemampuannya

dan mernecahkan masalah sosial yang rnereka alami.
Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan
a.

Pekerja

sosial

dorongan

memfasilitasi

dan dukungan

tugas seperti :

kelornpok dalarn rangka memberikan pcmahaman.

kepada anggota-anggota

masalah-rnasalah

yang dialarni

potensi-poteusi

serta

kelompok

oleh anggota kelompok.

sumber-surnber

yang

dapat

dalam

memahami

dan mengungkapkan
dimanfaatkan

dalam

pemecahan masalah.
b.

Memfasilitasi
pemecahan

kelompok
masalah.

dalam rangka menyusun

misalnya

terbentuk.nya

tangga kelompok. peraturan-peraturan
c.Memfasilitasi
pelaksanaan

kelompok
program,

rencana program

kelompok.

anggaran

dasar rumah

kelornpok.

dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan.
monitoring

dan evaluasi,

penyusunan

laporan

serta

rencana tindak lanjut.
Dengan

demikian

peran pekerja sosial dalam pendampingan

Kelornpok

Usaha

Bersama (KUBE) adalah sebagai fasilitator dalam memahami masalah dan kernungkinankemungkinan

pernecahannya.

Sebagai edukator pekerja

sosial

bisa berperan

sebagai
12

ndidik

dan

pert.

pekerja

ebagai

pelatih
sosial

aktivis.

pengembangan

keteramplilan-keterampilan

dapat memberikan

pekerja

sosial sebagai

masukan.

keLHnpnk:

saran dan dukungan

agen perubahan

kelompuk.

serta. intor~as1.

Peran

k
keberdayaan Kelompok Usaha Bersama.
ntuk meru b~ h emampuan dan

hli. pekerja sosial

~ebag~i

b~rtuJuan

1111

Sebagai tenaga

dapat memberikan masukan. saran dan dukungan scbagai bahan

ertimbangan pengambilan

keputusan dalam proses pernberdayaan kelompok.

Kebijakan dan Program Penanggulangan

Kemiskinan

Upaya pengarustamaan penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan
penanggu 1 angan

enempatkan

ernbangunan nasional.

kerniskinan

Kebijakan

sebagai
_

penanggulangan

prioritas

kemiskinan

utama

kebijakan

merupakan

prioritas

encana Pembangunan Jangka Menengah (RP JM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci

alam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi

ementrian/lernbaga

dan pemerintah daerah dalampelaksanaan pembangunan

tahunan.

Berbagai kebijakan dalam RPJM 2004-2009 diharapkan dapat menurunkan persentase

penduduk rniskin mcnjadi 8.2 persen pada tahun 2009.
Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mcncapai Tujuan

Pembangunan

rnilenium

Penanggulangan

(Milenium

Development

Goals

I

.\4DG ·sJ. Strategi

Kerniskinan (SNPK)/ iNationa I Strategy for Poverty

Nasional

Reduction) telah

disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan

di lndonesia.

SNPK menggunakan pendekatan berbasis hak (right based approach) sebagai

pendekatan utama dengan menegaskan adanya pencapaian

iprogressive

realitationv

pemenuban

(ji1!fill)

hak

da\am

penghormatan

dasar rakyat,

secara bertahap dan progresif

irespect ), Perlindungan

memberikan

perhatian

(pro/eel)

terhadap

dan

perwujudan

kesetaraan dan keadilan gender, serta percepatan pengembangan wilayah. Selain itu. sekitar
60 persen

pemerintah

kabupaten kota te\ah

membentuk Kommite Penanggulangan

Kemiskinan Daerah ,KPK-D) dan men; usun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD) sebagai dasar pengarusutamaan

penanggulangan

kemiskinan

di daerah dan

rnendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.
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gkah

prioritas

Strategi

ndek.

Pertama

untuk mengurangi

sarana

irigasi,

r bersih:

(ii)

dan ieninggal

pembangunan

dilakukan

kerja untuk meningkatkan

bebas

terrnasuk

rnasyarakat

duduk

miskin

penuntasan

ya:

kualitas

industri

Kedua. untuk perluasan

untuk modal

kredit mikro dan UKM. (ii) pelatihan

tenaga kerja (iii) meningkatkan

Ketiga.

diberikan

pemeliharaan

sarana dan

untuk pemeuuhan

hak

antara lain (i ) pendidikan

bagi murid dari keluarga

kesehatan

investasi

pernbangunan

khusus

pelayanan

wajib belajar 9 tahun terrnasuk

serta (ii) jarninan

daerah

~ ang memiliki

(i) bantuan dan stimulant

pekerja.

secara langsung

langka

terutama

daerah-daerah

pada tenaga kerja (iv)

yang padat

dalam

daerah-daerah

khusus (OAK).

melalui:

(SPKD)

dan derrnaga

sumber dana kepada

kemudahan dalam mengakses

industri

Daerah

antar daerah antara dengan (i)

jernbatan.

instrumen dana alokasi

kerja dan berusaha

sasi

kesenjangan

jalan.

(iii) redistribusi

tama melalui

Kemiskinan

air bersih dan sanitasi dasar. terutama

rendah dengan

n

Penanggulangan

gratis

miskin dan

bagi penduduk miskin di

s dan rumah sakit kelas Ill.

rategi

Nasional

Penanggulangan

Kemiskinan

(SNPK)

telah

merumuskan

lima

tama sebagai berikut:
Perluasan kesempatan.
Strategi

yang dilakukan

politik.

dan

rnaupun

perempuan

pemenuhan

Sosial

untuk menciptakan
yang memungkinkan

dapat

kelembagaan

Strategi yang dilakukan

Perernpuan

dalam

penghor-rnatan.
Peningkatan

d. · d
1·
on 1s1 an mgkungan

masyarakat
kesempatan

miskin

ekonomi.

baik

laki-laki

seluas-luasnya

dalarn

tarap hidup secara berkelanjutan.

masyarakat.

untuk memperkuat

dan Budaya, dan memperluas

Strategi

mernperoleh

hak-hak dasar dan peningkatan

Pernberdayaan

k

partisipasi

pengambilan

politik.

ekonomi

masyarakat miskin baik laki-Iaki

maupun

keputusan

perlindungan dan pemenuhan

kelembagaan

kebij akan

sosial,

public

yang

menjamin

hak-hak dasar.

kapasitas.
yang

kernarnpuan

dilakukan

untuk

berusaha masyarakat

dapat memanfaatkan

perkembangan

rnengernbangkan
miskin baik laki-laki

kemampuan

dasar

dan

maupun perempuan

agar

lingkungan.
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Perlindungan sosial.
Strategi yang dilakukan
kelompok

rentan (perempuan

anak terlantar,

5.

untuk memberikan

kemampuan

baru baik laki-laki

kepala

perlindungan

rumah tangga.

berbeda.'

penyandang

maupun perempuan

a\am. dampak negative krisis ekonomi.

dan rasa aman bagi

fakir miskin.

lmrng jompo.

cacat) dan rnasyarakat

yang disebabkan

miskin

antara lain oleh bencana

dan konflik sosial.

Penataan kemitraan global.
Strategi

yang dilakukan

untuk mengernbangkan

kerjasama intemasional

guna n,endukung

Dalam penanggulangan

kemiskinan

dan menata ulang hubungan

pelaksanaan

dan

keempat strategi di atas.

vang sudah disepakati

bersama di atas S PK
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