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BAB

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Bangsa lndonesia, dalam waktu dekat akan segera memasuki milenium
ketiga di abad ke-21.

Pada saat

itu masyarakat

lndonesia akan mengalami proses transformasi

secara

fundamental dalam semua dimensi kehidupan: ekonomi, sosial, budaya,
bahkan politik dan
hankam, sebagai dampak dari gtobalisasi.

Kecenderungan global masyarakat abad ke-21 berkait dengan perekonomian
nasional,
transparansi, dinamika politilq juga kemajuan itmu pengetahuan dan
teknologi. perekonomi
nasional akan semakin terintegrasi ke dalam ekonomi global, sehingga
bangsa lndonesia

tidak bisa lagi hanya sekadar mengandalkan dinamika perekonomian di dalam
negeri
semata' Adapun transparasi interaksi antar bangsa dan antar negara,
menjadikan bangsa
lndonesia akan mengalami proses pertukaran nilai-nilai budaya
antar bangsa di dunia.
selanjutnya, dinamika politik di dalam negeri akan dipengaruhi oteh
dinamika politik
internasional- Berbagai kekuatan asing dapat mempengaruhi dinamika
dan stabilitas politik

nasional. Sebuah bangsa, termasuk bangsa lndonesia jika tidak menguasai
dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) akan tertinggal,
sehingga mudah
menjadi obyek ekploitasi teknotogi. tptek dapat juga dijadikan salah
satu indikator tinggi
rendahnya peradaban bangsa.

Dewasa ini, bangsa lndonesia sedang dihadapkan pada berbagai persoalan
besar, baik pada

tingkat nasional, regional, maupun intemasional. Pada saat yang sama, bangsa
lndonesia
juga sedang dan akan senantiasa membangun mewujudkan kemajuan
masyarakat.
Kehidupan masyarakat yang makin maju, mempunyai sejumlah karakteristik
yaitu
masyarakatnya lebih rasional, terbuka, bebas, demokratis,dan egatiter.
Terlebih lagi ketika
masyarakat mengalami proses transformasi dari kehidupan agraris-tradisional
ke industri-
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rnodern, maka dinamika sosial di tengah-tengah masyarakat pun akan semakin tinggi.
Secara sosiologis, proses transformasi sosial tersebut telah mengubah corak dan watak
kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan selama

ini telah

mengantarkan masyarakat dan bangsa

lndonesia menjadi makin cerdas dan terpelaiar. Ketika masyarakat tumbuh menjadi lebih
cerdas dan terpelajar, mereka kian sadar akan hak-haknya. Masyarakat lebih pandai
mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi-aspirasinya, semakin kuat dan lantang dalam
menyampaikan tuntutan-tuntutannya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan telah

melahirkan efek ganda: bangsa yang kian pintar dan sikap kritisisme masyarakat yang
meningkat. Tentu saja keberhasilan ini patut kita syukuri, sehingga bisa menjadi modal bagi
upaya pengembangan lebih lanjut pada waktu-waktu mendatang.

Masyarakat yang maju

dan modern ditandai oleh semangat profesionalisme.

Profesionalisme itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hasil suatu pekerjaan.

Profesionalisme merupakan suatu konsep yang berkait

erat dengan kompetensi.

Profesionalisme mensyaratkan adanya komitmen dan landasan etik di samping harus tetap

memperhatikan landasan ideologi negara, sehingga seseorang akan menekuni bidang
profesinya dengan penuh rasa tanggung jawab, menggunakan standar teknis tertentu, serta

hasil kerjanya akan merupakan sumbangan bagi peningkatan ketahanan nasional. Dalam
perspektif demikian, kepemimpinan bangsa di masa depan sudah pasti akan mendapat ujian

berat, dan untuk bisa mengatasi berbagai macam tantangan, tidak ada cara lain kecuali
harus meningkatkan kualitas diri.

Kepemimpinan bangsa masa depan yang

"tepaf, diharapkan bisa

mengantarkan

masyarakat dan bangsa lndonesia mewujudkan kesejahteraan sosial. Berbagai ha! penting
dan strategis, yang menjadi tantangan dalam kepemimpinan tersebut, diantaranya berkait

erat dengan isu globalisasi, integrasi bangsa, memperkokoh wawasan

kebangsaan,

membangun masyarakat berpengetahuan, keterbukaan dan demokratisasi, serta yang
terpenting adalah pro kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor
Kesejahteraan Sosial pasal

1 ayat 1 menyebutkan, bahwa

ll

Tahun 2@9 tentang

Kesejahteraan Sosial adalah

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat
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hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakanakan fungsi
sosialnya. Sedangkan dalam ayat 2, dinyatakan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosiat, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang tumbuh semakin cerdas, terdidik, dan
terpelajar, maka calon pemimpin bangsa masa depan harus membekali diri dengan bekal
pengetahuan yang cukup. Bekal pengetahuan ini sangat penting dan diperlukan sebagai

landasan kepemimpinan yang kuat. Asas kolektif-kolegial dalam kepemimpinan adalah

penting karena asas ini mengejawantahkan semangat kebersamaan dan

kekeluargaan.

Semangat kolektivitas dan kolegialitas menuntut adanya kehendak untuk menjalin
kerjasama di antara seluruh elemen sosial dan komponen bangsa, sehingga membentuk
suatu sinergi yang berkekuatan besar. Selain itu, sebagai pemimpin diharapkan mempunyai

jiwa pengabdian, karena pada dasarnya kepemimpinan itu merupakan suatu bentuk
pengabdian kepada masyarakat.

Akhirnya, kepemimpinan bangsa masa depan, di samping memiliki sifat-sifat tradisional,
yang melambangkan moral kepemimpinan bangsa, juga harus merupakan sosok modern.

Pemimpin yang demikian adalah seorang yang memiliki wawasan kebangsaan, jiwa
kerakyatan, kemampuan profesional, memiliki wawasan masa depan, inovatif, dan rasional.
Pemimpin, harus mampu, di satu pihak memahami masalah-masalah yang kompleks, dan di

pihak lain mampu menemukan pemecahan yang sederhana dan mudah dipahami serta
dilaksanakan bagi pemecahan masalah-masalah yang kompleks itu. Pemimpin bukan hanya
harus berani mengambil risiko, tetapi juga harus mampu menghitung risiko.

B. Rumusan Masalah
Visi pembangunan nasionaldewasa initelah berusaha menempatkan manusia sebagai pusat

perhatian. Pembangunan ekonomi diyakini harus sejalan dengan pembangunan sosial,
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sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menyumbang langsung terhadap peningkatan
kualitas kesejahteraan sosial; dan sebaliknya, pembangunan sosial dapat menyumbang
langsung terhadap pembangunan ekonomi.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan
bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45. Didalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1.945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh

rakyat lndonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara
lndonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya. Pembangunan

bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dalam kesatuan

sistem

pembangunan nasional yang dilakanakan searah, saling menunjang saling melengkapidan

saling menopang dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Ruang lingkup
pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bergerak dalam upaya yang mengarah
kepada semakin meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih adil dan

merata. Keberhasilan pembangunan, diantaranya dapat diukur melalui

semakin

menurunnya jumlah orang miskin di lndonesia. Biro Pusat Statistik {BPS} mencatat jumlah

penduduk miskin berdasarkan survei sosial dan ekonomi nasional (susenas) Maret 2008
adalah 34,96 juta orang (15,42 persen). lni berarti ada penurunan 2,2! juta orang dari

jumlah pada Maret 20o7 yaitu 37,L7 juta orang (16,58 persen), serta 1.88 juta dari jumlah
pada tahun 20O6 yaitu 39,05 juta orang {susenas 2m6}. Apabila pembangunan nasional
secara menyeluruh berupaya untuk meningkatkan kemajuan, kemampuan, kesejahteraan

dan keadilan sosial, maka melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan

sosial

diupayakan agar setiap orang bagaimanapun kondisi objektifnya berkesempatan dan
berkemampuan untuk menikmati pelayanan pembangunan dan berperan serta dalam
proses pelaksanaan pembangunan.

Kelompok masyarakat yang cenderung berada pada titik yang paling jauh untuk dapat

menikmati pelayanan pembangunan dan berkesempatan berperan serta dalam proses
pelaksanaan pembangunan adalah para penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.
Dengan demikian pada dasamya pembangunan bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi mereka

yang dikategorikan penyandang perrnasalahan kesejahteraan sosial, agar mereka tidak
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tertinggal oleh warga masyarakat lainnya. Oleh karena

itu

pembangunan bidang

kesejahteraan sosial yang mengupayakan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan
keadilan sosial merupakan salah satu aspek pembangunan kesejahteraan rakyat.

Paradigma pembangunan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang harus
merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang dinamis dan semakin
kompleks. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang akan mengalami pergeseran
paradigma yang lebih bertumpu pada hak asasi manusia, demokratisasi dan peningkatan

peran masyarakat sipil dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih

adil. Selain itu, agar pembangunan kesejahteraan sosial dapat berkelanjutan, maka perlu
beberapa prasyarat, yaitu: bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus responsif
terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat miskin dan kelompok rentan; pembangunan
kesejahteraan sosial harus dapat diandalkan, yang ditunjukkan oleh penyelenggaraan yang

efisien dari apa yang diharapkan; dan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus
melahirkan masyarakat yang mempunyai ketahanan sosial terhadap situasi yang berisiko,
gonca ngan, da rurat, kisis, tekanan sosial budaya, ekonomi dan politi k.

Berdasarkan pada kompleksitas permasalahan tersebut, kiranya menarik untuk diketahui
gambaran tentang pembangunan kesejahteraan sosial dan pemimpin bangsa masa depan

melaluipemahaman aspirasirakyat miskin diperdesaan dan perkotaan di lndonesia.

C. Tujuan
Memperoleh data yang dapat memberikan gambaran tentang:

1. Penilaian rakyat miskin mengenaisituasi Kesejahteraan Sosial2. Opini rakyat miskin terhadap Kebijakan Program Kesejahteraan Sosial.
3. Kriteria dan visi Pemimpin Bangsa lndonesia masa depan terkait dengan Pembangunan
Kesejahteraan Sosial.

4. Program Keseiahteraan Sosial yang diharapkan.
5. Favoritisme rakyat miskin terhadap partai serta pasangan
yang akan datang.

presiden dan wakil presiden

D. Manfaat

1. Memberi wawasan bagi pemimpin lndonesia yang akan datang (hasil Pemilu 20O9) agar
lebih memiliki visi dan komitmen yang kuat terhadap pembangunan kesejahteraan sosial
sesuaiamanat UU No. LL/ZW tentang Kesejahteraan Sosial.

2.

Merupakan pesan moraldari kaum miskin yang jumlahnya semakin meningkat ditengah

badai krisis global kepada Pemimpin lndonesia Masa Depan untuk memperhatikan,
bahwa pembangunan nasional perlu memperhatikan kesejahteraan sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Kesejahteraan sosialdan pemimpin Bangsa
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemimpin Bangsa merupakan dua hal yang
saling
berkaitan- Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai suatu proses dalam meningkatkan

kualitas hidup berbangsa dan bernegara, sedangkan pemimpin bangsa merupakan motor
dan policy maker dalam menetapkan operasionatisasi untuk mencapai kesejahteraan
sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan sosial,
dan pembangunan sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional. pembangunan
Kesejahteraan Sosial adalah usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai

bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosiat untuk memenuhi kebutuhan manusia,
mencegah dan mengatasi masalah sosiat, serta memperkuat institusi-institusi sosial.
Ciri
utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah holistik-komprehensif dalam arti bahwa
setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan peneriman pelayanan
sebagai manusia, baik dalam

arti individual maupun kolektif yang tidak dari

sistem

lingkungan sosialnya. (Edi Suharto: 2005:35).

Mengacu pada UU No.

ll

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimakud dengan

Kesejahteraan Sosial adalah "kondisi terpenuhinya kebutuhan materiat, spiritual, dan sosiat

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melakanakan fungsi sosialnya- (Pasal 1). Lebih lanjut Undang-undang tersebut menjelaskan

pula lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (pasal6).

Kepemimpinan

di

lndonesia saat

ini

menjadi wacana dan pembicaraan

di

tengah

masyarakat. Saat ini, tidak ada satu orang pun pemimpin yang terhindar dari pantauan dan

kritikan masyarakat, mulai dari kritikan yang disampaikan secara diptomatis sampai ke
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kritikan yang disampaikan secara "blak-blakan" bahkan cenderung kasar. pemimpin
adalah
orang yang terpilih dan diberi mandat untuk menjalankan roda pemerintahan. pembukaan
UUD 1945 menunjukkan bahwa tujuan membentuk pemerintahan Republik
lndonesia
adalah untuk melindungi (low ond ordei dan mensejahterakan seluruh warga masyarakat

(welfare). Oleh sebab

itu

pemimpin merupakan sesuatu yang sangat penting dalam

mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Untuk menunjukkan pentingnya pemimpin dan betapa manusia membutuhkannya, sampai
ada pendapat yang menyatakan bahwa dunia atau ummat manusia di dunia
pada

ini

hakikatnya hanya ditentukan oleh beberapa orang saja, yakni yang berstatus pemimpin.
Pepatah melayu yang menyatakan 'jika gajah sama gajah berkelahi, pelanduk mati
di
tengah-tengah" sejalan dengan ungkapan di atas. Dengan demikian jika sekelompok
orang
yang berstatus pemimpin tersebut memutuskan untuk berperang sebagai
satu-satunya jalan

keluar dari konflik, maka ummat manusia di dunia sebagai pelanduknya akan mati di
tengah-tengah medan konflik tersebut (Thoha: 1993:253). Kepemimpinan merupakan
seni,

yang pelaksanaannya amat sangat tergantung dari kemampuan pemimpin
untuk
melakanakan peranannya, dipadukan dengan peranan dari bawahan atau pengikutnya
dalam situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Hakikat kepemimpinan dapat ditinjau
dari tiga kelompok teori yaitu:

a.

Teori Genetis, menyatakan:

-

Pimpinan itu tidak dibuat, akan tetapi ia lahir jadi pimpinan didorong oteh bakatbakatnya yang luar biasa sejak dilahirkan.

- Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin, dalam situasi dan kondisi yang
bagaimanapun.

b.

Teori sosial, menyatakan:

c.

Pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja.
Setiap otang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan.

Teori ekologis, menyatakan:
Seseorang akan sukses menjadi pemimpin, bila sejak lahimya dia telah memiliki bakat-

bakat kepemimpinan dan bakat$akat itu sempat dikembangkan melalui pengalaman dan
usaha pendidikan, iuga sesuai dengan tuntutan lingkungan/ekologinya.
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Pada dasarnya pemimpin bukanlah sekadar seseorang yang dicintai atau dikagumi,
melainkan seseorang yang mempunyai pengikut dan mampu mengerjakan dengan benar

(do the right thingsl. "Pemimpin bukanlah hanya yang memiliki gelar ataupun uang
melainkan memiliki rasa tanggung jawab yang harus dipikul dipundaknya dan membawa ke

tingkat keberhasilan yang optima

1."

Empat fungsi kepemimpinan (the four roles of leodershrp) dikembangkan oleh Stephen
Covey dalam Nio Gwan Chung

PA1T:2}. Konsep ini menekankan bahwa seorang pemimpin

harus memiliki empat fungsi kepemimpinan, yakni sebagai perintis
{pathfinding), penyelaras
{o I i g ni n g), pemberdaya, {e m powe ri ng), da n pa n uta n (mod e t i n g).

a.

Fungsi perintis (pathfindingl mengungkap bagaimana upaya sang pemimpin memahami

dan memenuhi kebutuhan utama para stakeholder-nya, isi dan nilai-nitai
dianutnya, serta berkaitan dengan visi dan strategi,

yaitu

yang

kemana perusahaan akan

dibawa dan bagaimana caranya agar sampai kesana.
b.

Fungsi penyelaras (aligning) berkaitan dengan bagaimana pemimpin menyelaraskan

seluruh sistem dalam organisasi perusahaan agar mampu bekerja dan saling sinergis.
Sang pemimpin harus memahami betul apa saja bagian-bagian dalam sistem organisasi
perusahaan. Kemudian ia menyelaraskan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan
strategi untuk mencapai visi yang telah digariskan.
c.

Fungsi pemberdayaan (empowering) berhubungan dengan upaya pemimpin untuk
menumbuhkan lingkungan

agar setiap orang dalam organisasi perusahaan

mampu

melakukan yang terbaik dan selalu mempunyai komitmen yang kuat (committed).
d. Fungsi panutan (modeling) mengungkap bagaimana agar pemimpin

dapat menjadi

panutan bagi karyawannya. bagaimana ia bertanggung jawab atas tutur kata, sikap,
perilaku, dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Sejauh mana dia melakukan apa
yang dikatakannya.

Bennis dalam Nio Gwan Chung (2@7:231mengemukakan sifat dasar dari kepemimpinan
yang meliputi: visioner, berkernauan kuat, integritas, amanah, rasa ingin tahu
dan berani.

Lebih laniut Nanus dan O'Toole mengemukakan keahlian dan ketrampilan seorang
pemimpin adalah berpandangan jauh ke depan, menguasai perubahan, disain organisasi,
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pembelajaran antisipatoris, inisiatif, penguasaan interdependensi dan standar integritas
yang tinggi. Kombinasi sifat dasar dan keahlian serta ketrampilan menjadikan pemimpin
yang mampu mengembangkan tanggung jawab kepemimpinan dengan memberikan suri
tauladan dalam menguasai berbagai bidang baik sistem politik yang bermartaba! sistem

hukum yang berkeadilan, pendidikan, yang bermoral dan mencerahkan, sistem tatanan
masyarakat yang akur, strategi pertahanan yang

perlindungan. Semua

jitu serta

memastikan keamanan dan

itu harus dapat dibuktikan sehingga dapat diterima

semua

masyarakat.

B. Aspirasi Rakyat Miskin dalam perumusan Kebijakan
Mengacu pada prinsip Good Gavernonce, partisipasi adalah salah satu syarat yang tidak bisa

ditinggal. Dengan demikian peluang melibatkan (bukan keterlibatan) kaum miskin dalam
proses penyusunan kebijakan publik nampaknya sebuah harapan baru. Dalam hal
ini sebagai
upaya agar pemerintah yang selama ini serba tahu akan kebutuhan masyarakat sehingga

otoriter dan top down dalam mernbuat kebijakan publik tidak terjadi lagi di era reformasi
ini. Harapan baru untuk menumbuhkan demokrasi dengan mendorong kaum miskin untuk
mampu bersuara.

Vox populi vax dei (suara rakyat adalah suara Tuhan), sering dikumandangkan para
pendekar demokrasi saat ini. Rakyat adalah pemilik negara ini, keinginan rakyat tentunya
harus dipenuhi dan diikuti, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pepatah lain yang sejalan Vox populi vox deiadalah Voice of the poor dari Deepa
Narayan, yang mengingatkan kepada berbagai pihak, khususnya para pembuat kebijakan,

bukan saja untuk mendengar suara-suara tersebut melainkan juga harus menindaklanjuti
dalam wujud yang nyata.

Jeritan dan rintihan orang miskin yang disuarakan (di depan umum) pada era reformasi ini,
merupakan isu penting bagi analis kebijakan dan penentu kebijakan, karena keberhasilan

suatu kebijakan dan program, bilamana datam perumusannya memperhatikan data dan
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informasi (suara) dari sasarannya. Hal ini sudah menjadi keharusan bilamana pemerintah
ingin mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks, hingga saat ini definisi kemiskinan
sangat bervariasi. Deepa Narayan, dkk dalam bukunya "Voice of the poor,'menulis 3 (tiga)
dimensi utama dari definisi kemiskinan:

a- Dimensi material: kekurangan

pangan, lapangan kerja, dengan muaranya adalah

kelaparan atau kekurangan makan.

b- Dimensi psikologi: ketidakberdayaan

(powerlessness),

(voicelessness), ketergantungan (dependency),

tidak mampu

berpendapat

rasa malu (shame), rasa

hina

(humiliotion).

c. Dimensi akes ke prasarana yang tidak dimiliki.
Bappenas t2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi

di

mana seseorang atau

sekelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasamya untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar
masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan
hidup, rasa
aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam
kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Badan Pusat Statistik mengemukakan indikator kemiskinan
{PSEO5- BpS) yang terdiri atas:

a.

Luas lantai rumah < 8 meter persegi

b.

Jenis lantai terluas (tanah/bambu/kayu murahan)

c. Jenis dinding bangunan (bambu/rumbia/tembok
d. Fasilitas buang air besar {tidak ada)
e. Sumber air minum

tanpa pelster)

f.

Sumber peneEngan utama

g.

Bahan bakar untuk masak (kayu/arang/minyak)

h-

Tidak mampu beli daging/ikan/telurAusu minimar sekali seminggu

i.
j.

Makan kurang dari dua kali sehari
Tidak mampu membelipakaian baru minimalsatu stelsetahun

t2
k

Truak mampu bayar untuk berobat ke sarana kesehatan modern

t.

Luas sawah <

95

ha atau pendapatan < Rp,600.o00 per rumah tangga per bulan

m. Pendidikan tertinggiyang ditamatkan kepala rumah tangga sD ke bawah
n.

Kepemil ikian tabu ngan/aset kurang da ri Rp.5@.0@, -

C. Peran Pekeria Sosial dan Kebijakan Sosial
Social work is the professional activity of hetping individuals, groups, or communities to
enhance or restore their copocity

for

social

functioning and to creote societol conditions

favorable to their goals (Zastrow, 1999: 5).

Definisi tersebut menunjukkan lima unsur utama dalam pekerjaan sosial, yaitu:

(1)

pekerjaan sosial sebagai kegiatan profesional, {2) kegiatannya ditujukan untuk memberikan

pertolongan; (3) klien yang ditolong adalah individu, ketompok, dan masyaraka! (4)
intervensi pertolongan pekerjaan sosial diarahkan kepada peningkatan dan atau perbaikan
kemampuan berfungsi sosial klien dan mewujudkan lingkungan yang mampu memberikan

kesempatan, pelayanan, dan sumber; (5) tujuan pekerjaan sosial adatah menciptakan
in divi

du, kelompok, dan masyarakat yang mampu mencapai tujuan h id upn

ya

.

Pincus and Minahan (1973) menjelaskan bahwa salah satu tujuan pekerjaan sosial adatah

mempengaruhi kebija kan sosial, dengan tugas-tugas sebagai berikut

a.

:

Mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang permasalahan dan kondisi yang
perlu diubah melalui perubahan kebijakan sosial.

b.

Mendorong badan-badan sosial di mana ia bekerja atau sistem-sistem kemasyarakatan

maupun organisasi-organisasi formal agar mengarnbil sikap datam mengatasi permasalahan yang dihadapi sekelompok warga masyarakat.

c

Membentuk sistern'sistem baru untuk melaksanakan perubahan kebijakan sosial.

d.

Memberikan informasi kepada pembuat kebijakan sosial maupun sebagaiadvokat untuk
mengadakan perubahan kebijakan sosial.

e.

Mendorong yang lainnya untuk menjadi advokat yang secara langsung berhubungan
dengan pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan.
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Menyusun pelayanan, program, draft/konsep peraturan dan proposal guna mengubah
kebijakan dan menciptakan pelayanan yang dibutuhkan.

Didalam bekerja sama dengan orang lain dapat mengujieksistensi hukum dan kebijakankebijakan administratif melalui keputusan-keputusan pengadilan dalam memecahkan
permasalahan yang spesifi k.

Bidang-bidang pelayanan pekerjaan sosial diklasifikasikan menjadi dua,

dan indirect

seruices. Hal yang membedakan diantara keduanya,

yaitu: direct

services

adalah setting direct

seruices, maka pekerja sosial memberikan pelayanan langsung pada sasaran program, baik

pada aras mikro, mezzo, maupun makro. Sedangkan pada setting indirect sevices, maka
pekerja sosial melakukan tugas atau fungsi sebagai manajer, anatis dan perencana dalam
berbagai program pena nga nan masalah kesejahteraan sosial.

Marshal (1965) dalam Edi Suharto, mendefinisikan kebijakan sosial adalah kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap
kejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial dan bantuan keuangan.

Adapun Edi Soeharto, mendifinisikan kebijakan sosiat merupakan ketetapan atau grond
strategy yang didesain secara kolektif untuk mengatasi masalah sosiat (kuratif) dan/atau
memenuhi kebutuhan sosial (preventif dan pengembangan) sesuai dengan prinsip hak azasi
manusia dan keadilan sosial {Edi Suharto, 2005).

Peran pekerja sosial dalam kebijakan sosial merupakan peran yang strategis untuk
memperjuangkan program-program sosial yang lebih komprehensif dan berpihak pada
penerima pelayanan.

t4

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode Survai Deskriptif. Penggunaan metode

ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pokok masalah yang akan diteliti merupakan
masalah yang agak sensitif dengan data yang kedalamannya terbatas, dan skala populasi
yang luas.

B. Populasi dan sampel
Populasi penelitian adalah Keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM) di perkotaan dan perdesan

di seluruh lndonesia, untuk memperoleh generalisasi pada skala yang lebih luas {Nasional).
Sampel ditetapkan melalui multistage rondom sompling. RTM adatah keluarga yang tinggal

di

lokasi penelitian yang menerima manfaat sekurang-kurangnya satu jenis program

pengentasan kemiskinan. Setiap RTM diwakili oleh kepala keluarga atau seorang anggota
keluarga yang dianggap mampu memberi informasi/data yang diperlukan.

LangkahJangkah penentuan sampel, adalah sebagai berikut:

Tahap pertomo, populasi dikelompokkan berdasarkan keberadaannya di wilayah-wilayah

tingkat propinsi yang dibagi menjadi tiga cluster yaitu pertamo: lndonesia timur (propinsipropinsi di pulau Sulawesi, kepulauan Ambon, dan Papual; kedua tndonesia tengah (Bali,
NTB, NTT, dan propinsi-propinsi

di pulau Kalimantanl; ketiga Indonesia barat (propinsi-

propinsi yang ada di pulau Jawa dan Sumatra). Melalui teknik acak sederhana ditetapkan
sejumlah propinsi di setiap cluster.

Tohap keduo, di setiap propinsi yang terpilih sebagai lokasi penelitian diinventarisir wilayah-

wilayah kabupatenlkota dengan mengklasifikasikan kondisi geografis. pada tahap ini
wilayah kabupaten/kota dikelompokkan menjadi: pertomo kabupatenlkota yang memiliki
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wilayah pantai, dan kedua kabupaten/kota yang tidak ada wilayah pantai. Di kedua
kelompok wilayah ini diambil sejumlah kecamatan metalui teknik acak sederhana.

Tohap ketiga, disetiap kecamatan terpilih diinventarisir desa/kelurahan dan dikelompokkan

menjadi tiga kelompok yaitu pertama desa/kelurahan perkotaan, kedua desa/kelurahan
perdesaan, dan ketiga desa/kelurahan nelayan. Di setiap kecamatan metalui teknik acak
sederhana diambilsejumlah desa yang mewakili ketiga kelompok desa/kelurahan.

Tahop keempat, di setiap desa yang telah

terpilih, melalui teknik

acak sederhana ditetapkan

sejumlah Rukun Warga (RW).

Tahap kelima, disetiap RW terpilih ditetapkan sejumlah Rukun Tetangga {RT} melaluiteknik
acak sederhana. Di setiap RT terpilih, semua RTM dijadikan sampel penelitian.

C. Sumber data dan teknik pengumpulan data
lnformasi/data utarna penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu responden
yang terdiri dari keluarga Rumah Tangga Miskin {RTM} yang terpilih menjadi sampel
penelitian. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran angket (kuesioner). Dalam
pelakanaan pengumpulan data, responden mengisi sendiri kuesioner yang disediakan.

Quolity controlterhadap hasil angket dilakukan melalui teknik wawancara yang dilakukan
secara random terhadap 25 % dari total sampel. Wawancara dilakukan baik secara langsung

dengan responden maupun dilakukan dalam kelompok. Wawancara dilakukan oleh
pewawanclra yang telah terlatih dengan instrumen penelitian yang sangat terstruktur
sesuai dengan kuesioner (angket).

Sumber data penunjang diperoleh dari sumber data sekunder yaitu dokumendokumen
hasil penelitian sejenis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang lain dan meneliti

topik penelitian yang relatif sama.

16

D. Validitas alat ukur
Untuk menjamin r.eliabilitas dan validitas alat ukur, naskah kuesioner diujicobakan pada tiga

populasi yang berbeda. Pertoma, sejumlah orang dari polulasi yang akan diteliti (bukan
bagian dari sampel), diminta mengisi kuesioner. Keduo, para ilmuwan sosial yang ahli dalam

penyusunan kuesioner diminta menilai kuesioner. Ketigo, para pengguna hasil penelitian

(pejabat pemerintah dan pengelola lembaga), diminta menilai kuesioner, sehingga hasit
penelitian nanti akan dapat dimanfaatkan.

E, Analisis Data
Data utama yang diperoleh melalui kuesioner diolah dengan menghitung frekuensi dan
persentasenya. Disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan grafik-grafik serta dianalisis
secara kuantitatif. Data hasil wawancara mendalam {probingl dipaparkan dalam bentuk
narasi untuk memperkuat analisis data hasil angket.
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BAB IV
HASIT PENETITIAN

1. Karakteristik
a.

Responden

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Responden

I
ffi

Laki-taki

Perempuan

Gambar 1: Jenis Kelamin Responden

b. Kelompok Usia Responden
Kelompok Usia Responden

ffi
ffi

<2otahun

21-30 tahun
31-zt0 tahun

I

4t-Sotahun
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Gambar 2: Kelompok Usia Responden
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c.

PendidikanResponden

Fandidikan Responden

Iso
&lsr

llsan

lD?LcriA
3sAF.rcuA

Gambar 3: Pendidikan Responden

d.

Pekerjaan Responden

P*herjaan Responden

IhJrlr

glhrr,rtili
Stunr*r

lJu€

trelstm

trperhryB

Elpega*eis*
flwi**aaa

Gambar 4: Pekerjaan Responden
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e.

Daerah Asal Responden

Daerah Asal

Respond*n

lxc

Eraa
tlEdsr

Gambar 5: Daerah Asal Responden

Penilaian Rakyat Miskin Terhadap Situasi Keseiahteraan Sosial

a.

Penilaian Rakyat Miskin terhadap Kemudahan Memperoleh Sembako

Kemudahan dalam
m*mperolah Bahan
PokoI untuk
X*butuhan sehari-hari

Isiluisa
Bs^*

Elmr:c*r

ICrJr+fnrdalr

Esqxdrua*r

Gambar 6: Penilaian Rakyat Miskin

terhadap Kemudahan
Memperoleh Sembako

Pada umumnya subyek penelitian cenderung mudah dalam mendapatkan sembako

{mean 2,98 dari rentang 1-5).
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Gambar 7: Kemudahan dalam memperoleh Bahan Pokok untuk kebutuhan sehari-hari
berdasarkan Jenis Kelamin reponden

Subyek penelitian laki-laki, walaupun terdapat 22,55 persen menyatakan sulit,

namun secara keseluruhan cenderung menilaimudah dalam mendapatkan sembako,
sedangkan perempuan cenderung menilai mudah.
hemudahan dalanr
memperoleh Bahan
Poknk uniuk

kebutuhan sehari'hari

f

Smqd EL{t

WXsUE

flturwldl

Icr*r.pLErcwr
Ssanqs naxsr

E

$ lr -so
o
CL
al
d.
6

'IB 31 - 40
g
=
o

GL

E
(,

g".-*

Gambar 8: Kemudahan dalam memperoleh Bahan Pokok untuk kebutuhan sehari-hari
berdasarkan Kelompok Usia responden

Kelompok usia 31-40 dan diatas 50 merasa mudah memperoleh kebutuhan bahan
pokok. Sedangkan kelompok usia 21

-

memperoleh kebutuhan bahan pokok.

30 dan

41-

50 tahun merasa sulit untuk
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Gambar 9: Kemudahan dalam memperoleh Bahan Pokok untuk kebutuhan sehari-hari

berdasarkan Pendidikan responden

Subyek penelitian berpendidikan 5D lebih banyak mengalamikesulitan memperoleh

kebutuhan pokok daripada subyek penelitian berpendidikan lainnya
l".sn"tudaha11 dalam
nremper,rleh Bahan
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Gambar 10: Kemudahan dalam memperoleh Bahan Pokok untuk kebutuhan sehari-hari
berdasarkan Pekeriaan responden

Kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dirasakan oleh subyek penelitian yang

bekerja sebagai buruh tanidan ibu rumah tangga, sementara itu mereka yang
bekerja sebagai nelayan, pegawaiswasta dan buruh merasa mudah.
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Gambar 11: Kemudahan dalam memperoleh Eahan Pokok untuk kebutuhan sehari-hari
berdasarkan Daerah Asal responden

Kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dirasakan oleh subyek penelitian yang
memilaki tanggungan {sedikit, banyak dan sangat banyak}, sedangkan subyek

penelitian yang tidak punya tanggungan merasa mudah
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Gambar 12: Kemudahan dalam memperoleh Bahan Pokok untuk kebutuhan sehari-hari
berdasarkan Banyaknya Tanggungan responden

Kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dirasakan oleh respnden yang bertempat

tinggal diperkotaan. Sedangkan subyek penelitian yang bertempat tinggal dipesisir
dan desa menyatakan mudah, dan sangat mudah.
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b.

Penilaian Rakyat Miskin tentang Kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan
f,mdahil
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Gamhar 13: Penilaian Rakyat Miskin tentang Kemudahan dalam
memperoleh Pelayanan Kesehatan

Pada umumnya sasaran penelitian cenderung menyatakan mudah dalam

memperoleh pelayanan kesehatan (mean 3,06 dari range 1-5).
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Gambar 14: Kemudahan dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan
berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Baik laki-laki maupun perempuan menyatakan mudah dalam memperoleh pelayanan
kesehatan.
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Gambar 15: Kemudahan dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan
berdasarkan Kelompok Usia Responden

Hampir semua kelompok umur menyatakan mudah memperoleh pelayanan
kesehatan kecuali rentang usia 21-30 tahun antara sulit dan mudah berimbang.
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Gambar 16: Kemudahan dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan
berdasarkan Pendidikan Responden

Sasaran penelitian yang berpendidikan mulai SD

-

Sarjana sebagian besar

menyatakan mudah memperoleh pelayanan kesehatan.
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Gambar 17: Kemudahan dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan
berdasarkan Pekerjaan Responden

Hanya sasaran penelitian nelayan yang menyatakan sulit memperoleh pelayanan

kesehatan, sedangkan yang lainnya menyatakan mudah.
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Gambar 18: Kemudahan dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan
berdasarkan Banyaknya Tanggungan Responden

Baik sasaran pelayanan yang memiliki tanggungan sedikit rnaupun banyak

menyatakan mudah dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

26

l<emudehan dalqm

nl:mper8leh
F*layanan l\esehatsn

Issrqstsrfl
BtsLft

[f rx-u*r

ICr.*rup f*rO*r
ElsqlsEt mirddt

-E

?
G
o
a
a
3
d
a,

.E
6
0

Eac

Gambar 19: Kemudahan dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan
berdasarkan Daerah Asal Responden

Baik sasaran penelitian yang bertempat tinggal di daerah perkotaan, pesisir maupun

pedesaan menyatakan mudah dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

c. Penilaian Rakyat Miskin Kemudahan memperoleh

pelayanan pendidikan

Ksfiildahan dslam

mmplmlsh

Pendidihan bagi Anat
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Gambar 20: Penilaian rakyat miskin tentang kemudahan dalam memperoleh
pelayanan pendidikan bagi anak

Pada umumnya subyek penelitian cenderung menyatakan mudah dalam

memperoleh pelayanan pendidikan anak (mean 3,06 dari range 1-5)
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Gambar 21: Kemudahan dalam memperoleh pelayanan pendidikan bagi anak
berdasarkan Jenis Kelamin Responden
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Gambar 22: Kemudahan dalam memperoleh pelayanan pendidikan bagianak

berdasarkan Kelompok Usia Responden

Sebagian besar kelompok usia subyek penelitian menyatakan mudah dalam

memperoleh pendidikan anak
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Gambar 23: Kemudahan dalam memperoleh p€layanan pendidikan bagianak
berdasarkan Pendidikan Responden

Baik subyek penelitian yang berpendidikan SD, SMP maupun SMA menyatakan

mudah dalam memperoleh pendidikan anak, hanya berpendidikan sarjana yang
merasa sulit
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Gambar 24: Kemudahan dalam memperoleh pelayanan pendidikan bagianak

berdasarkan Pekerjaan Responden

Apapun pekerjaan subyek penelitian, mereka menyatakan mudah dalam
memperoleh pendidikan anak
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Gambar 25: Kemudahan dalam memperoleh pelayanan pendidikan bagianak
berdasarkan Banyaknya Tanggungan Responden

Baik yang subyek penelitian yang mempunyai tanggungan keluarga yang banyak

maupun sedikit menyatakan mudah dalam memperoleh pendidikan anak.
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Gambar 25: Kemudahan dalam memperoleh pelayanan pendidikan bagi anak
berdasarkan Daerah Asal Responden

Baik subyek penelitian yang

lda diperkotaan, pesisir dan desa menyatakan mudah

dalam memperoleh pendidikan anak

30

3. Opini Rakpt Miskin terhadap l(ebiiakan

a.

Program Kesejahteraan Sosial

Program Kesejateraan SosialYang Paling Bermanfaat
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Gambar2T: Opini rakyat miskin terhadap Program Kesejahteraan Sosialyang
paling bermanfaat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

Program pemerintah yang dirasakan paling bermanfaat BLT, Raskin, dan Askeskin
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Gambar 28: Program Pemerintah yang paling bermanfaat dalam membantu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat rnenurut Jenis Kelalnin
Responden

Baik

laki- laki maupun perempuan

menyatakan program BLT, Raskin dan Askeskin

merupakan program yang paling bermanfaat
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Gambar 29: Program Pemerintah yang paling bermanfaat dalam membantu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Kelompok usia
Responden

Pada semua kelompok usia subyek penelitian program BLa merupakan program

yang paling bermanfaa! kecuali pada kelompok usia 31

-40 tahun, dimana mereka

menilai program raskin yang paling bermanfaat
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Gambar 3O: Program Pemerintah yang paling bermanfaat dalam membantu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Pendidikan
Responden

Antara subyek penelitian yang pendidikan SD, SMP dan SMA berbeda program yang
paling bermanfaat, SD

+ BLT, SMP +

BLT dan Raskin, SMA

+ Raskin dan Askesos
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Qambar 31: Program Pemerintah yang paling bermanfaat dalam membantu

meningkatkankesejahteraanmasyarakatmenurutPekerjaan
ResPonden

program
Subyek penelitian buruh, ibu rumah tangga, dan buruh tani menyatakan
yang paling bermanfaat adalah BLT, sedangkan nelayan, jasa dan pedagang adalah
Raskin.
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Gambar 32: Program Pemerintah yang paling bermanfaat dalam membantu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut banyaknya

tanggungan ResPonden

Jumlah tanggungan banyak dan sangat banyak, menyatakan program pemerintah
yang paling bermanfaat adalah BLT, sementara yang punya tanggungan sedikit

cenderung menyatakan raskin yang paling bermanfaat.
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Gambar 33: Program Pemerintah yang paling bermanfaat dalam membantu
menin gkatkan keseiahteraan masyarakat menurut Daerah Asal
ResPonden

paling bermanfaat
Daerah Kota dan Desa menyatakan program pemerintah yang
paling bermanfaat.
adalah BLT sementara pesisir cenderung menyatakan raskin yang

b.

Program Keseiahteraan Sosial Yang diharapkan
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Gambar 34: Program (esejahteraan sosial yang sangat dibutuhkan
peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

pada umumnya subyek penelitian menyatakan bahwa penyediaan lapangan kerja
dan sembako murah merupakan program kesejahteraan sosialyang sangat

dibutuhkan.
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Gambar 35: Program Keseiahteraan Sosial yang sangat dibutuhkan untuk
peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat menurut Jenis Kelamin
Resoonden

Baik laki-laki maupun perempuan mengharapkan program penyediaan lapangan

kerja sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Gambar35: program Kesejahteraan Sosial yang sangatdibutuhkan untuk

kesejahteraan sosial masyarakat berdasadtan kelom pok usia responden

Kelompok usia 21-50 tahun menyatakan bahwa program kesos yang dibutuhkan
adalah penyediaan tapangan kerja, namun usia diatas 50 ntahun mengharapkan

program sembako murah.
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Gambar 37: Program Kesejahteraan Sosial yang sangat dibutuhkan untuk
kesejahteraan sosial rnasyaEkat berdasarkan pendidikan responden

mengharapkan
Latar belakang pendidikan subyek penelitian mulai sD, sMP dan sMA

program yang diharapkan adalah penyediaan lapangan kerja'

c,

sq$*otMdt
nE*r

lD

=!
E
('
It

,O

d.

E
ill
G

:*ll

a-

peningkatan
Gambar 38: Pr<rgram Keseiahteraan Sosial yang sangat dibutuhkan untuk
pekerjaan
responden
kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan

Apapun pekerjaan yang dagelutisaat ini, program penyediaan lapangan kerja
merupakan Pilihan Yang Yerbaik-
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Gambar 39: Program Keseiahteraan Sosial yang sangat dibutuhkan unhrk
kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan banyaknya tanggungan
responden

Jumlah tanggungan subyek penelitian baik yang sedikit maupun banyak

mengharapkan program penyediaan lapangan kerja merupakan yang terbaik'
Prpqtanr l'-EsDs Yang
sa-noat dibutuhkan
untui( psningkaiarl kaseiahteraan soslal
frnasyarakat

etrlgErftr}e

E

a,
.1,

oHltr
i dacr
lrM*r

qr6ai3

firJ*!

t
o
!L
O

&.
i{

.E
6
c,

-

ct

peningkatan
Gambar 40: Program Kesejahteraan Sosial yang sangat dibutuhkan untuk
kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan daerah asal responden

pekerjaan
Desa, pesisir maupun perkotaan mengharapkan penyediaan lapangan

juga
merupakan program terbaik. Namun di daerah perkotaan, sembako murah
merupakan propgram yang diharapkan.
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4. Kriteria Pemimpin Bangsa lndonesia Masa Depan terkait dengan
Pembangunan Keseiahteraan Sosial

a.

tenis Kelamin PemimPin Bangsa
Prssiden ln,ronesia
yang alan datang
sebaihnva berienis
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Gambar 41: Jenis Kelamin Presiden Rl yang akan datang menurut responden

pemimpin bangsa yang diinginkan sebagian besar subyek penelitian adalah laki{aki
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Gambar 42: Jenis Kelamin Presiden Rl yang akan datang berdasarkan
resPonden
Subyek penelitian laki-laki maupun perempuan mengharapkan pemimpin

mendatang berjenis kelamin laki-laki
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Gambar 43: Jenis Kelamin Presiden Rl yang akan datang berdasarkan kelompok usia

responden

Darisemua golongan usia subyek penelitian mengharapkan pemimpin laki

-

laki,

namun ada sebagian kecilsubyek penelitian disemua golongan usia tidak menyoal
jenis kelamin pemimpin yang penting dapat memimpin bangsa
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Gambar 44: Jenis Kelamin Presiden Rl yang akan datang berdasarkan pendidikan

responden

Subyek penelitian dari semua jenjang pendidikan mengharapkan pemimpin laki{aki
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Gambar45: Jenis Kelamin Presiden Rl yang akan datang berdasarkan pekeriaan
responden

Subyek penelitian dari berbagaijenis profesi/ pekerjaan lebih banyak mengharapkan

pemimpin laki- laki
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Gambar 46: Jenis Kelamin Presiden Rl yang akan datang berdasarkan banyaknya

tanggungan responden

Pemimpin laki

-

laki menjadi harapkan sebagian besar subyek penelitian, baik yang

memiliki maupun yang tidak memiliki tanggungan keluarga
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Gambar 47: Jenis Kelamin Presiden Rl yang akan datang berdasarkan daerah asal

responden

Sebagian besar subyek penelitian di daerah pedesaan, perkotaan, dan pesisir
mengharaPkan PemimPin laki

b. Tingkat

- laki

Pendidikan PemimPin
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Gambar43: Pendidikan Presiden

Rl yang akan datang

menurut responden

Kemampuan memimpin bangsa, lebih penting daripada tingkat pendidikan, namun

demikian pendidikan diatas sariana lebih diharapkan
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Gambar 49: Pendidikan Presiden Rl yang akan datang berdasarkan kelompok usia

responden

Kelompok usia 21- 3O dan 41- 50 mengharapkan presiden berpendidikan diatas
sarjana, kelompok usia lainnya lebih banyak yang tidak menyoal pendidikan, mereka

lebih mementingkan kemampuan memimpin
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Gambar 50: Pendidikan Presiden Rl yang alon datang berdasarkan ienis kelamin

responden

Baik laki

- laki maupun perempuan, tidak terlalu mempersoalkan pendidikan, namun

demikian tingkat pendidikan di atas sarjana diharapkan oleh cukup banyak subyek
penelitian
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Gambar 51: Pendidikan Presiden Rl yang akan datang berdasarkan pendidikan

responden

Subyek penelitian dari berbagai tingkat pendidikan lebih banyak

png tidak menyoal

tingkat pendidikan pemimpin, yang penting bisa memimpin bangsa. Terdapat
sebagian subyek penelitian dari berbagaitingkat pendidikan mengharap pemimpin
berpendidikan di atas sarjana

c.

Sipil dan Militer PemimPin
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Gambar 52: Sipil dan Militer Presiden Rl yang akan datang menurut responden

Kemampuan memimpin bangsa, lebih penting daripada persoalan sipil

namun demikian mititer lebih banyak diharapkan daripada sipil

- militer,
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Gambar 53: Sipil dan Militer Presiden Rl yang akan datang berdasarkan
responden
Baik

laki- laki maupun perempuan, lebih banyak

yang tidak mempersoalkan sipil

-

militer, namun demikian militer lebih banyak diharapkan daripada sipil
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Gambar 54: Sipildan Militer Presiden Rlyang akan datang berdasarkan kelompok usia
resPonden

Pada berbagai kelompok usia, pemimpin yang berasaldari militer lebih banyak

diharapkan daripada yang berasal dari sipil.
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Gambar 55: Sipil dan Militer Presiden Rl yang akan datang berdasarkan pendidikan

responden

pada berbagaitangkat pendidikan subyek penelitian, terutama yang berpendidikan
yang
SD, pemimpin yang berasaldari militer lebih banyak diharapkan daripada
berasal dari sipil
Presiden lndonesia
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Gambar 56: Sipil dan Militer Presiden Rt yang akan datang berdasarkan
responden

Riwayat karir presiden (sipil-militer) tidak meniadi fokus bagi sebagian besar subyek

penelitian dari berbagaijenis pekerjaan, yang penting kemampuan memimpin
bangsa, pada berbagaijenis pekeriaan subyek penelitian, terutama dikalangan
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Gambar 57: Sipil dan Militer Presiden Rl yang akan datang berdasarkan banyaknya
tanggungan resPonden

Subyek penelitian yang tidak memiliki dan memiliki tanggungan, terutama yang

jumlahnya banyak, lebih banyak mengharapkan pemimpin yang berasaldari militer
daripada yang bercsalyang berasaldari sipil.
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Gambar 58: Sipil dan Militer Presiden Rl yang akan datang berdasarkan daerah asal

responden
Di daerah perdesaan, perkotaan dan pesisir, lebih banyak subyek penelitian yang

tidak menyoalriwayat karir presiden (sipil- militer), lebih dipentingkan kemampuan
memimpin bangsa. Di ketiga daerah asal subyek penelitian, pemimpin dari kalangan

militer lebih dikehendaki daripada yang berasal dari sipil
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d.

Usia PemimPin
Preiden lndonesia
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Gambar 59: Usia Presiden Rl yang akan datang menurut responden

Kemampuan memimpin bangsa lebih penting daripada usia (muda atau tual, namun

demikian usia lebih dari 50 tahun lebih diharapkan
Presidsn lndonesia
yang akan datang
sebaiknya berusia
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Gambar 60: Usia Presiden Rl yang akan datang berdasarkan jenis kemain responden

Baik laki

-

laki maupun perempuan tidak mempersoalkan tentang usia yang penting

bisa memimpin, tetapi usia di atas 50 tahun lebih diharapkan
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Gambar 61: Usia Presiden Rl yang akan datang berdasarkan kelompok usia responden

Di setiap kelompok usia subyek penelitian, kriteria usia presiden (tua- muda) tidak

menjadi masalah, yang penting punya kemampuan. Namun demikian presiden
dengan usia di atas 50 tahun lebih banyak diharapkan daripada yang berusia di
bawah 50 tahun
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Gambar 52: Usia Presiden Rl yang akan datang berdasarkan pendidikan responden

Di setiap tingkat pendidikan subyek penelitian, kriteria usia pemimpin (tua- muda)

tidak menjadi masalah, yang penting punya kemampuan. Namun demikian
pemimpin dengan usia di atas 50 tahun lebih banyak diharapkan daripada yang
berusia di bawah 50 tahun
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Gambar 63: Usia Presiden Rl yang akan datang berdasarkan banyaknya tanggungan

responden
Di semua jenis pekerjaan subyek penelitian, kriteria usia presiden {tua-muda} tidak

menjadi masalah, yang penting punya kemampuan. Namun demikian presiden
dengan usia di atas 50 tahun lebih banyak diharapkan daripada yang berusia di
bawah 50 tahun, terutama di kalangan buruh
PrasidEn lndBnesia
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Gambar 64: Usia Presiden Rl yang akan datang berdasarkan pekerjaan responden

Subyek penelitian yang tidak punya dan punya tanggungan keluarga, lebih banyak
yang tidak mempermasalahkan usia presiden (tua- muda), yang penting punya

kemampuan memimpin. Namun demikian presiden dengan usia di atas 50 tahun
lebih banyak diharapkan daripada yang berusia dibawah 50 tahun, terutrama oleh
subyek penelitian yang punya tanggungan banyak
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Gambar 65: Usia Presiden Rl yang akan datang berdasarkan daerah asal responden

Kriteria usia presiden (tua-muda) tidak menjadimasalah bagisubyek penelitian baik
yang di kota, desa, maupun pesisir, yang penting punya kemampuan. Namun

demikian presiden dengan usia di atas

5O

tahun lebih banyak diharapkan daripada

yang berusia di bawah 50 tahun, terutama didaerah perkotaan
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Gambar 66: Jawa dan LuarJawa Presiden Rl yang akan datang menurut responden

lsu pemimpin darijawa atau luar jawa tidak terlalu penting.
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Gambar 67: Jawa dan Luar Jawa Presiden Rl yang akan datang berdasarkan jenis kelamin

responden

Baik

laki- laki maupun perempuan,
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Gambar 68: Jawa dan LuarJawa Presiden Rl yang akan datang berdasarkan kelompok
usia responden

Subyek penelitian dari berbagai golongan usia Iebih banyak yang tidak

mempersoalkan asal usul bangsa pemimpin $awa atau luar jawa)
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Gambar 69: Jawa dan LuarJawa Presiden Rl yang akan datang berdasarkan pendidikan

responden

Bagian terbesar subyek penelitian dari berbagai tingkat pendidikan, menyatakan

tidak mempersoalkan pemimpin darijawa atau luar jawa
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Gambar 70: Jawa dan LuarJawa Presiden Rl yang akan datang berdasarkan pekerjaan

responden
Bagian terbesar subyek penelitian dari berbagaijenis pekerjaan, menyatakan tidak

mempersoalkan pemimpin darijawa atau luar jawa

32

Presiden lndonesia
yarrg akan
'Jatang
sEbaihnya berasal dari

f.gwo

@llutr&,ar6
Eloari nena

sa.nl

E

+l

rt
c
q
=

ta
E
6

E
t
.i<

.E

h

tr
Cl

E

Gambar 71: Jawa dan LuarJawa Presiden Rl yang akan datang berdasarkan banyaknya
tanggungan resPonden

Subyek penelitian baik yang tidak punya atau punya tanggungan, bagian terbesar

menyatakan tidak mempersoalkan asal usulsuku bangsa pemimpin fiawa atau luar
jawa)
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Gambar 72: lawa dan Luar Jawa Presiden Rl yang akan datang berdasarkan daerah asal
responden
Bagian terbesar subyek penelitian dari berbagai asal daerah, menyatakan tidak

mempersoalkan pemimpin dari jawa atau luar iawa
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5.

Tokoh Terfavorit
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Gambar 73: Tokoh terfavorityang paling layak menjadi Presiden Rl yang akan dating

menurut responden

Tokoh yang paling layak menjadi presiden menurut subyek penelitian adalah SBY, JK dan
Megawati
Tokoh vano oalino

layak nrefiiadi PresiEen
lndonesia di nrasa
depan
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Gambar 74: Tokoh terhvorit yang paling layak menjadi Presiden Rl yang akan datang
berdasarkan jenis kelamin responden

Baik laki

-

taki maupun perempuan takoh yang layak menjadi presiden masa depan

adalah SBY, Jlq dan Megawati
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Gambar 75: Tokoh terfavorit yang paling layak menjadi Presiden Rl yang akan datang
berdasarkan kelompok usia responden

Di berbagai kelompok usia, tokoh yang menonjol dipandang layak menjadi presiden
masa depan adalah SBY, Jl( dan Megawati
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Gambar 76: Tokoh terfavorit yang paling layak menjadi Presiden Rl yang akan datang
berdasarkan pendidikan responden

Di berbagaitingkat pendidikan subyek penelitian, tokoh yang menonjoldipandang layak

menjadi presiden masa depan adalah SBY, JK dan Megawati
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Gambar 77: Tokoh terfavorit yang paling layak menjadi Presiden Rl yang akan datang

berdasarkan pekerjaan responden

Tokoh yang menonjoldipandang layak menjadipresiden masa depan oleh subyek

penelitian berdasarkan mata pencahariannya adalah SBY, JK dan Megawati
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Gambar 78: Tokoh terfavorit yang paling layak menjadi Presiden Rl yang akan datang
berdasarkan banyaknya tangBungan responden

Subyek penelitian baik yang tidak mempunyai maupun yang mempunyai tanggungan

keluarga,lebih banyak memilih
menjadi presiden masa depan

SBY, JK dan

Megawati sebagaitokoh dipandang layak
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Gambar 79: Tokoh terfavorit yang paling layak menjadi Presiden Rl yang akan datang
berdasarkan daerah asal responden

Di berbagai daerah asal subyek penelitian, baik di pesisir, desa, maupun kota, SBY, Jlq
dan Megawatisebagaitokoh dipandang layak menjadi presiden masa depan

5.

Alasan memilih Tokoh Favorit
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Gamhar 80: Alasan memilih tokoh terfavorit yang paling layak menjadi Presiden Rl yang
akan datang menurut responden

Alasan terbanyak yang dikemukakan subyek penelitian untuk menyatakan seorang tokoh
layak menjadi presiden adalah peduliterhadap masyarakat miskin
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Gambar 81: Alasan memilih tokoh terfuvorityang paling layak menjadi Presiden Rl yang
akan datang berdasarkan jenis kelamin responden

Subyek penetitian balk laki

-

laki maupun perempuan alasan memilih tokoh yang layak

menjadi presiden karena peduli terhadap masyarakat miskin
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Gambar 82: Alasan memilih tokoh terfavortt yang paling layak menjadi Presiden Rl yang
akan datang berdasarkan kelompok usia responden

Dalam berbagai kelompok usia alasan memilih tokoh yang layak menjadi pemimpin

karena peduli terhadap masyarakat miskin
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Gambar 83: Alasan memilih tokoh terfavorit yang paling layak menjadi Presiden Rl yang
akan datang berdasarkan pendidikan responden

Dalam berbagai tingkat pendidikan subyek penelitian, alasan memilih tokoh yang layak

menjadi pemi mpin
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Gambar 84: Alasan memilih tokoh terfavorityang paling layak menjadi Presiden Rl yang
akan datang berdasarkan pekerjaan responden

Dalam berbagai jenis pekerjaan subyek penelitian, alasan memilih tokoh yang layak

menjadi presiden karena peduli terhadap masyarakat miskin
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Gambar 85: Alasan memilih tokoh terfavorit yang paling layak menjadi Presiden RI yang
akan datang berdasarkan banyaknya tanggungan responden

Subyek penelitian baik yang tidak mempunyai maupun yang mempunyai tanggungan
keluarga, alasan terbanyak dalam memilih tokoh yang layak menjadi presiden adalah

peduli terhadap masyarakat miskin
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Gambar 85: Alasan rnemilih tokoh terfavorityang paling layak meniadi Presiden Rl yang
akan datang berdasarkan daerah asal responden

Di berbagai daerah asal subyek penelitian baik desa, kota, maupun pesisir, alasan

memilih tokoh yang layak menjadipresiden adalah karena peduliterhadap masyarakat
miskin
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7. Tokoh Pembangunan

Yang Paling Peduli pada Pembangunan Kesos
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Gambar 87: Tokoh yang paling peduli pada pembangunan kesejahteraan sosial menurut

responden

Menurut subyek penelitian SBY, Megawati, dan Suharto merupakan tokoh
pembangunan yang paling peduli pada pembangunan kesos
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BAB V
KESIMPUTAN

Penilaian terhadap situasi kesejahteraan saat ini dirasakan cukup baik terutama

dalam memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan memperoleh sembako
murah dirasakan mudah
2.

Program

-

program anti kemiskinan yang saat ini banyak dikritik oleh media masa

dan para elite, ternyata mendapat tempat di hati rakyat miskin. Program yang di
pandang paling bermanfaat adalah BLT, Raskin, serta Askeskinlamkesmas.
3.

Rakyat miskin tampaknya tidak mempermasalahkan kriteria presiden. Bagi mereka

siapapun yang akan menjadi presiden yang penting memperhatikan kesejahteraan
rakyat miskin dan program- programnya menyentuh kehidupan sehari- hari mereka.

Program kesejahteraan sosial yang diharapkan rakyat miskin adalah program-

program yang berpihak pada kehidupan mereka yang menyangkut dengan
penyedian lapangan kerja dan senbako murah
Di kalangan rakyat miskin, tokoh bangsa yang paling layak menjadi presiden adalah

soesilo Barnbang Yudoyono ( sBY ). Tampaknya terkait dengan persepsi mereka

terhadap situasi kesejahteraan dan program- program anti kemiskinan yang di
gulirkan pemerintah saat ini.
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KEPEIIIIIIIPINAN NASIONAL

Rakyat Miskin Dambakan
Presiden Pembawa Kesejahteraan
Selasa, 30 Juni 2309

JAKARTA (Suara Karya): Rakyat miskin tidak pernah mempermasalahkan kriteria

pemimpin. Bagi mereka yang terpenting adalah, siapapun menjadi presiden diharapkan
fokus memperhatikan kesejahteraan rakyat miskkin.
Demikian hasil penelitian yag dilakukan Sekolah f-inggi Kesejahteraan Sosial (STKS)
Bandung, lawa Barat yang dipaparkan kepada pers, di Jakarta, kemarin.

"Terutama kebijakan pemerintah, harus membela kepentingan orang miskin. pembelaan
tersebut, bisa melalui program yang menyentuh kebutuhan hidup sehari-hari mereka,"
kata peneliti STKS Carolina Nitimiharjo dalam jumpa pers bertajuk Isyarat Rakyat Miskin
Untuk Memimpin Bangsa Masa Depan.

Indikator bahwa masyarakat miskin menginginkan pemimpin yang membawa
kesejahteraan, tutur dia, dapat ditihat dari beberapa program antikemiskinan yang
dilancarkan pemerintah. Program-program tersebut dinilai bermanfaat meningkatfan
kesejahteraan masya ra kat.
"Ada 36,92 persen responden yang mercsakan manfaat BLT, 20,55 persen merasakan
Jamkesmas, dan 27,29 persen untuk program Raskinr" ujarnya.
Carolina menyebutkan,SL,TT persen responden temyata tidak begitu mempedutikan
jenjang tamatan jenjang pendidikan calon presiden, baik sekolah menengah atas, strata
satu ataupun di atas strata dua ke atas. Selain itu, mayoritas responden yang berjumlah
74,L4 persen, juga tidak mempersoalkan latar belakang profesi presiden entitr darl
kalangan militer atau sipil. "sekali lagi bagi mereka yang terpenting, tokoh yang bisa
memimpin dan bisa membawa kesejahteraan," katanya.
Pembantu Ketua I Bidang Akademik STKS Edi Suharto menjetaskan, penelitian ini
dilakukan sejak April-Mei 2009. Metode yang dipakai berdasar studi kasus yang
berjumlah 623 buah, dengan asumsi penduduk miskin Indone-sia relatif homogen.

Keterbatasan Dana
Penyebaran kasus diambil dari Indonesia barat dan tengah berdasar variasi maksimum.
"Sebelumnya penelitian akan dilakukan juga di Indonesia bagian timur, namun urung
dilakukan karena kami mengalami keterbatasan dana. Penelitian ini tidak dimaksudkln
memberi gambaran nasional. Fokusnya pada aspirasi orang miskin," ujamya.

Teknik penelitian yang digunakan, ia katakan, melalui teknik wawancara dengan
pertanyaan gabungan terbuka dan tertutup, observasi dan studi dokumentasi. Untuk
analisis digunakan analisis kualitatif dan kuantitaf.
Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ibnu Hamad menilai, survei
atau pun yang namanya penelitian belum bisa dijadikan barometer sikap penyebaran
penduduk Indonesia.
"Sampel yang mereka ambil hanya elemen terkecil antara 1000 hingga 2000 responden,
tentu belum mampu menyerap aspirasi ratusan juta masyarakat pemilih," katanya.
Karena itu, menurut lbnu, pemilih rasional tidak akan terpengaruh dengan berbagai hasit
polling, suruei dari berbagai lembaga yang muncut menjelang pemitu piesiden pada 8
Juli mendatang.
"Pemilih rasional akan menjatuhkan pilihan poliuknya pada pasangan capres dan
cawapres tertentu, setelah mempelajari program kerja yang ditawarkan serta latar
belakang dari masing-masing calon," katanya. (Feber Sianturi)

Siapa Pun Presidennya, yang Penting Rakyat Miskin Sejahtera

o

Survei STKS: lv{avorrtas Orane Miskin Pilih SBY

Senin, 29 Jrmi 2009 I 15:53 WTB

JAKARTA' KOMPAS.com

Berdasarkan penelitian yang dilalrukan Sekolah Tinggi
Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, rakyat miskin tampaknya tidak *"-rermasalahkan kriteria
presiden. Bagi merek4 siapa pun yang menjadi presiden yang penting memperhatikan kesejahteraan

-

rakyat miskin.
"Terlebih melalui program-program yang menyentuh kehidupan sehari-hari mereka," kata Peneliti
STKS Dr Carolina Nitimiharjo dalam Jrunpa Pers Isyarat Ratcyat Miskin rmtuk Memimpin Bangsa
Masa Depan di Jakart4 Senin (2916).

Hal itu tampak dari, Iaqjut Carolina, 51,77 persen responden temyata tidak memedulikan apakah
calon presiden lulusan SMA, S-1 atau di atas S-1. "Yang penting bisa memimpin bangsa," ungkap
Carolina.
Mayoritas responden yang berjuml ah 70,14 persen, ia menambahkan, juga menyatakan sikap siapa
prm yang menjadi presiden entah dari kalangan militer atau sipil sekali lagi yang terpenting bisa
memimpin dan menyejahterakan mereka.
Menurut Carolina, indikator lain dapat juga dilihat beberapa progfttm antikemiskinan yang
dilancarkan pemerintah terbukti bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Ada
36,92 persen responden yang merasakan manfaat BLT, 20,55 persen merasakan Jamkesmas, dan
27

)9

persenunhrk program Raski4" jelasnya.

Lebih jauh Pembantu Ketua I Bidang Akademik STKS Edi Suharto PhD merryatakan bahwa
penelitian ini dilalrukan sudah agak lama" yakrri pada April-Mei2009. Metode yang dipakai berdasar
studi kasus yang berjurrlah623 buah, dengan asumsi penduduk miskin Indonesia relatif homogen.
Penyebarankasus diambil dari Indonesia Barat dan Tengah berdasar variasi maksimurn. Teknik
penelitian yang digunakan adalah melalui teknik wawancara dengan pertanyaan gabungan terbuka dan
tertutup, observasi, dan studi dokumentasi.

Unh* analisis digunakan analisis kualitatif

dan kuantitaf. Dana yang dipakai adalah murni dari
anggamn STKS sendiri. "Penelitian ini tidak 6lrrru15udkan memberi gambaran nasional. Fokusnya
pada aspirasi orang miskin. Kami terbenturpada masalah dan4" ungkap Edi.

I

selebes @ Senin,
Juni 2009 I 21:23 l,i[B
ilmu survei itu adalah ilrnu yg beruba-uba bukan ilmu pasli 19 ilmu pasti Gini 1 2 = 3 ini br namanya ilmu pasti. kalau
ada pakar survei berani p{.mgfiiri sy siap bedebat.
suyatera @ Senin,29 Juni 2{XE | 20:57 ttYlB
Pak SBY lnsya Allah terpilih l4i, pertralikan rakyat kecil dan buruh mudahkan lapangan pkerjaan hapuskan sistem
ke{a konFak,ksehatan gratis,ganturg KORuPSl,lebih brak l€i, tegas (biar ga dilecehkan sama EIit Pditik dan
malyasia) murahkan harga SEMBAKO serta BBM.
alex @ Senirl 29 Juni 2OGl | 20:{4 YDB
kb rang miskin S.nya penOapa seperti itu, nnrngkin benr. karena klo pinter mah p*ri kaya spt JK.. Fi apa bener itu
survey? nsi sedenrikian terbelakarqkah mcyarakat kita?
Djamaluddin Ranbe @ Senir,

I

Juna 2{X}9 | 20:4il

t{IB

Survey STKS itr mernarng merupakan ganbaran riit dalan masyarakat kita , MEGA+RO = G@D ; JK-Win = BETTER
; SBY€td = THE BEST, so-...LANJUUUTKAN ...!
tedi @ Senin, 29 Juni 2fi)91 20:39 tlulB
kami ralorat mbkin asal bapa SBY ngaku ngffii uang pokd<e difurut aj. mending ga usah mikir dari mana uangnya,
kerbau aj gernd< pa uralo ga usah mkir dan i*rp di h.rnpur
untuk HEGA @ Senin, 29 Juni 2O0O | 2O:17 WB
selama cwna 2,5 tahun memimpin tanpa wakil MEGA bba, 1-mar:bayar hutang luar negri, 2.manbentuk KPK (yg
sekarang dipake sby bud berantas kompi), 3.rnernhnhrk kabinet yang baik (ingat SBy
untuk ilEGA @ Senin, 29 Juni 2009 | fl:17 V$lB
selana cwna 2,5lalun manimp*n tanpa u*akil MEG.A, bba, lmembayar hutarg hrar negri, 2-mernbentik KpK tyg
sekarang dipake sby buat berantas korupi), 3$ernbent* kabinet yang baik (ir€at SBy
untuk MEGA@ Senin,29 Juni 2009 l29:17 WtB
selama qsna 2,5 tahun rrernimpin tanpa r,uakil MECIA bisa, 1.r*en:bayar hutang luar negri, 2.msnbenfuk KPK (yg
sekarang dipake sby bu* beranbs korupsi), 3.nsn&nfuk kat*net yang baik {ir6at SBY
dodi @ Sedn, 29 Juni 2iX!9 I 18:5lI tthB
BUd Gurtur : negita kita dari dulu dibebani hutang )S sSt lrrqsi, teiapi txrtang itu hanya utk org kaya, TAPI GAK ADA
YG MENGHUJAT, sdrratg rakyat miskin dapt BLT fiika be*ar pun itu dari hr.rtang) kenapa banyak org menghujd
{ssldtz km rakyat misk}l mjd beban brnt rqara &n tdk panta rne{lerirna seb4ian uarg regara} . HIDUP SBY..-.
HANYA HATI ORG BErelH YG BISA MEU}IAT PENDERITAAN KAMI.

dodi @ Serfq 29 Juni 20(R | 18:4il LYIB
Karni rakyd mbkin Kepulauan Riau siap rnemilih Pak SBY igrl 8 Juli nanti km hanya beliau presiden yarg terbukti
mernpertptikan kani rdq,at miskin.
althof @ Seain, 29 Juni 20{Xl | 18:{14 WIB
Dukurg terw SBY - Bodiono.....!!! iangan mau mllih pemirnpin )Bng progrEnn!'a Sm terbukti....,..".!!!!! ftanti malah iadi
sergisara.hllup SBY - Boediono.
OUTA @ $enin, 29 Juni 20{X} | 17:32 IfillB
Nah...ini mumi survey yang difujukan kepada rakyat miskin tanp ada kepertingan capres tertenfu juga membuktikan
balma memarq SBY pilihan mereka unh* jad presiden,--.Bagaimana Mega*arfurc dan JK-Win sudah terbuktikan
LANJUTKAN!!!!!! parrcen oyel

Ilep @ Senin,29 Juni 1tt}9 | 17:16 WlB
mau miskin terus..g usah hnjutkan....
larl*,il @ Serin,
Juni 2lX!9 | 17:08 tt}IB
safu putaran unt* SBY br.d<an hd yarg mustahil, maloritas perduduk pedesaan di 3 propirsijarnbi, sr"rnsel dan
lanpmg. merEF.t
dengan SBY- fulegaunati rata2 mrereka {i&k sreg karena seyrnaktu memerintah sangat
menyengsard<an rakyat

I

mk

gurtur @ Serfn, 29 Jurf 2ff)9 | 17:Oi ttutB
ralcyat milskin 19 rnana? nreraka miskilr dan liddr nrengalami peningkatan keejahteraan bg rakyai miskin kma ulah
SBY-...- Hutang berHnbah banyak..trlrgnya ga ada hutarg ini pernbodohan bagi rakyat miskin.
ichi @ Senin,29Juni 2fi}9 | 17:01 UIIB
ihr perlu unhdc rnenbangun
IXan @ Senin,29 Juni 2l&lg | 16:4il fMB

set{u detr.penefi,lim

int*ltuid brgsa

kita SBY Lan}utkan!!

Negara paHng kAa d &nia nwla? Cob cek, PASTI ada ora€ mbkinnya. lrxdonesia ini negara )rang sedang
bertembarg, terbiitl..tatift sesudah diperhtdt sdana 32 tahun oleh presid€n ).arg jaso korup$. SBY satr2nya
presfulen sesudah BK ltarg ffiak koruFi, yarg bener2 punya NIAT ngun"s ralryat Sabar dorg, ga garnpang iniLANJUTKANN

Luli @ Senin, 29 Juni 2OO9 | 16:39 YUIB
Curigaa aja bawaannya yang bibng ini 'penggiringan publilC ga usah paranoia gilu napa? Kakr cunua mernaparkan data
kerupa Ulang ga nelral? Belaiartotr mermndang sesuatu itr yarE positif dan objektif. Merggerutu wae.. LANJUTKAN!!
tumpak @ Senin, 29 Juni 20@ | l624yl,lB
Sefuju,rnendirgan pilih 19 udah brbukti.Kfu blm kepilih biasarrya pandai berkoar-t<oar bisa nrenrbah jauh lbh baik.
Padahal blm tentu-.......! Satu Ftaran,lanjutkan.......!
rudy @ Senin,29 Juni 2[l0g | 16:15 WtB
tu kan, orang mbkin aja pilih SBY, apa lg orang kaya pas*i pilih SBY jg. dengertuh..---.!! silahkan anda mercat€
dengan sunrei STKS ini. ini beoer kok.-...-

Jantung l'egeri @ Senin,29 Juni 2(89 | t6:07
Ya rmjar

lttB

aj4 org kaya z{a bba ditekan dan dibayar SBY apal4i orang miskhr -..- kahan lndonesiaku, Mudah-

mudahan Tuhan rnenberi penrimpin )g bak utk lndonesia.
@ Senin, 29 Juni 2fiR | 15:06 WIA
INI MMANYA ORANG UDAH MIS(IN TOLOI- DA}.I BEGCI( UDAH IAU DUAMAN SBY SENGSARA MASIH MAU
MILIH LAGI ATAU YANG BKIN SUFVE INI UDAH ilIAKAN DUIT DARI SBY SEHINGGA MENGELUARKAN
STATEMENT YANG BAGUS HAHAHAHA LANJUTKAN IGSENGSARAAN DAt{ KEMISKINAN MAKAN ru MISKIN
HERHAN{rS H. @ Senin, 29 Juni 2009 | 16:02 trUtB
Saya mau tanya ini- Orarg yang terima BLT, setelah 3 bulan dia tetap miskin tidak ? Ya tetadah- Seharusnya BLT itu
merupakan'acempanyirg actkm" dari suafu kebijd<an mergentaskan ksniskinan_
jimmy @ Senin,
Juoi 2(X!9 | 15:53 LtYtB
mskin kornoditi 5 Hrunan jdang pemilu.
jimmy @ Senin, 29 Juni 2009 | 15:51 WlB
mbkin itu konFdili politik 5 bhunan jebng penrilu. lha kalau kaya educated id kritis goplut semua ntar. jd miskin tp
dipiara dan ada spy bs jd ob3rek penderita- h@ olput
tamin @ Senin, E Juni 20O9 I t5:48 ttUIB
kerniskinan tak akan berubah jka diri kita sendiri yang tak nerubahnya orang lain hanyalah r*embantu saja, maka
siapapun presktennya
kita iak ada niatan dan u-saha tmtuk berubah maka kita akan tetap jadi diri kita yang miskin .
untuk bapak susilo bambang ytdo!CIrp lanjutkan apa yar€ blah bapak lakukan karni rakyat ada dibelakargrnu..-..-.....
sby prektenkurrurru.,. -.---.---.

do{&am

I

ik

wong cilik @ Senin,29 Juni 20(}9 | 15:47 WB
PernimSfn yang

lid< nerrpe*aya

diri sendiri nrerupakan punimpin yang baik.'13|'IJUTiGN'

ACOI{G @ Senin,29 Juni ZXXI | 15:46 t{tB

LANJUTIqT{,. OUTSOURSING
alex @ Seniru 29 Juni ZX!9 | 15:45 lrrllB
lanjurtkan utarg, dan kerniskinan srnakin merajalela, lo oraog gk pada rnikirapa, sby gk punya kernandlrian buat
mersejahterakan rakyat
drzanu @ Senin, 29 Jurd ?X)9 | 15:4ii ltYlB
Mereka yang l$ih tatu presirten yang diharapkan. Tidak pedu dipolernikan bgi lembaga yar€ survei.
ronggur@ Senin,
Juni 20(R I 15:40 UlllB
STKS, fid* usah ikut2 polifi<,iarqan girirg rakyat jadi bingung, Saya tidaksetuiu dengan Asuransi keefiatan untuk
orang miskin, R6kin tGrena tidak Epat s6aran, SAYA TIDAK SEruJU "BLf, kasih uang ke rakyat sarna saja
pernbodohan, kadh kdi bukan ikanadi @ Senin,29 Juni Z}0!) | 15:33 ttYtB
kalo sdh 5 tahun masih rnbkin ya bx.rkan salah presiden nya,,,kalo gafia{ara presid€trr berubah Sak jadi miskin sici
siapapun mau,,,EtemarB pfabou,o ma{, apa bagi+agi uangn}|a sLpa}€ orarq gBk lei miskin,,,senrura capres ih.r kdo
saya menjad presiden saya akan,,,,,,paehd kale mau fu|rc mau jd apa gak teep kornifnen buat nemejalrterakan
rakyal miskin.

I

ssehati @ Senin,29 Juni

2XXXI

| 15*9 YHB

meq@hkan... m*)rard<at lrdoresin lebih senang di kasi &rit kayak pergentb dari pada di argkat derajadnya...
junaidi @ Senin,29 Juni 2lXB | 15:2Il ttSB
sekdi lagi kami bg6sl€rl.Janir$en...-.
dodol gantr @ SenirU 29 Jud AX)g | 1524 fUB
harryrir 5 thn sdtses rnaldn rnemiskir*,an Ekyat miskin .... safuuurfi
Yoi @ Senin,29 Juoi ru | 15:'17 ttUlE

pastilah...rrong

m*

diperhat'kan. bukan kayak rnega cuma janji2 aia...skrg coba ianii madtr lagi..mana rakyat percaya.

SBYmalh )E terbak

nedi @ Senin, 29 Juri AE I l5:i5 tfilB
hahafia,barg sunrey ird senang seka$ mernbangunkan nracan

1tg

suddr mardr.bnjut..

masal @ Senin, 29 Juni 2009 I t5:i5l{tB
Orang miskin piBh capres yang paling miskin dari ketiga calon. Mungkin ini sotidariias sosial? Lalu siapa yang pilih
epres terkaya? Orarg,-orarq kayakah? Menarik sebagai bahan penelitian Llpl.
jon @ Senin, 29 Juni 2009 I 15d!9 WlB
Lanjutkanlah Bapak SBY lni cenninan hati mayarakat yang setuju PILPRES 1 PUTARAN. ga buangp &rit Mending
duibya buat BLT lagi... Dud<ung terus
Banteng Tua @ Senin,
Juni 2O{X} | 15:07 }ilB
Yaids, kan bukan sekedar jani lryi, tapi sr.dah dilaksanakan- Yang hin kan baru bba nembuat janji yang muluk.
LANJUTIG.hI !

I

Dodo @ Senin,

S

Jtmi mOO I l5:l$ IIIIB

Sudah 5 tahuo SBY, dan tetap miskio...- Satut, masih rnenaruh har+n ke SByFQIAGAT @ Seniq 29 Juni 20tF | '15:t)4 VnB
Gimana ya,..dosanya SBY kok nerciptakan dan merrelihara kemiskinan. C'a pikir gimana ya caranya rakyatku ini
keluardari kuniskinan. Saya kasih program penguatan ekorprni keluarga berbasb ekwprni kera@an.
jus @ Senin, 29 Juni 2{Xl9 | 15:02 It{lB
Lagi2 perpgirirqan pu$lik yg tdk bena. STKS sehanrsnya bersifat netral supanya fi7n membingungkan rakyat, Siapa
19
mautenskan ke*fdt&an yg tanbah miskdn ini- lebih konsenkasi kepelajaran utanra arda ketimbang rnengurus hal2
merugikan rnasa depan bangisa scara keeluruhan.

p

rahma @ Ser*n, 29 Jur* 2OOg I t5d}0 YUIB
menurut sa)ra, seba$<nya kita jangan tertah.r percaya pada berbagai penelitian-perelitian tersebut serahakan saja nanti
pada raloTat yarg memilih dan lebih bak dana-darn penelitian itu digurnakan unfuk sodaqoh,infak dl mernbantu para
kaum miskin di sekita ldtaApakah kita lupa dulu kita minta makan pda orang tua kita juga?
sekarryati @ Senin, 29 Juai ?ff}S | 14:55 ttYtB
Caro lina atau caro sopo wae terseratr---, klo erde kurang dana, rninta aja ke SBY, pasti diberi, do pura2 aja bilang
dana ga ada padahd sdh drop drThe Gang d Lanutan..? Jarlgan sekali ka6 rnelacurkan intelektual kii,a-...
Weel @ Senin, 29 Juni ZXl9 | 14:53 l'UlB
BENAR! tidak hanyra pr{Hanji saja.- Lanjutkan-.
@ Senin, 29 Juni 2OtXl | 14:51 f$B
Lanjutkan !!!

Rakyat Miskin tidak Persoalkan Kriteria Capres
By RepublikaNewsroom
Senin, 29 Juni 2ffi9 pukul 22:37:00

JAIA{RTA--Rakyat miskin tidak lagi mempersoalkan kriteria para calon presiden (capres) dan bagi
mereka siapapun yang menjadi presiden yang penting memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Peneliti Sekolah Ti"gg Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Edi Suharto, di Jakartq Senin,
mengatakan, siapapun capres harus serius terhadap program Kesejahteraan Sosial (Kessos) unhrk
rakyat miskin terutarna yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan.
Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai siapa calon pemimpin bangsa ini yang
diharapkan orang miskin, serta juga memberikan pesan moral tentang perlunya kebijakan dan
program kesejahteraan sosial yang bermanfaat bagi mereka.
Penelitian itu diambil dat', 623 responden yang berasal dari rakyat miskin sebanyak 43,73 persen
menyatakan mudrh memperoleh pelayanan kesehatan.
Sebanyak 25,24 persen menyatakan sangat mudah memperoleh pelayanan kesehatarl 13,83 persen
cukup mudah dqn 12,70 persen sulit.
Sementara unhk pendidikan, responden menyatakan sebanyak 41,00 persen mudah memperoleh

pendidikan, 13,83 persen cukup mudah, 24,44 persen sulit dan 16,88 persen sangat sulit.
Bangsa Indonesia masih menghadapi persoalan kesejahteraan sosial yang multimensional, baik karena
mismanajemen pernbangrman nasional maupun akibat terapan Lrisis global.

Pemimpin sangatlah menentukan "nasib" b*g*r, karena selain harus memiliki wawasan kebangsaan
dan profesionalisme juga perlu memiliki kominnen dan politik kesejahteraan yang jelas.
Disahkannya Undang-Undang Kesejahtqaan Sosial memberikan amapatbahwapemimpin masa
d.pao tidak hanya mengurusi pembangunan ekonomi.
Kemudian pemerintah ke depan juga harus memperhatikan rehabilitasi, jaminan, perlindungan dan
pemberdayaan sosial.
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan spfangan pemikiran bagi khasanah
ilmu pengetahuan tentang keo*tjakan sosial.

Selain itu secara praksis hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi sumbangan pemikiran secara
empiris bagi pemilihan calon pemimpin bangsa masa depan berdasarkan aspirasi dan isyarat rakyat

miskin.
Hasil penelitian mencatat rakyat miskin di Indonesia masih sangat besar dan mencemaskan dan
menurut dataBadan Pusat Statjstik (BPS) 2A|U9_ jumlabnyamencapai 4A juta atau 76,8persen.
Namun jika kriteria perhitungan miskin yang dipakai berdasarkan Bank Dunia yakni 2 US dolar per
hari per orang, maka jumlah orang miskin di Indonesia bisa mencapai 60 persen, kata Peneliti Edi
Suharto.
Jumlah data rakyat miskin tersebut terungkap pada diskusi penelitian STKS Bandung, di Jakarta juga
dihadiri Prof Ibnu flamad, Gunr Besar Fakultas Komunikasi Fisipol Universitas Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencari pemimpin bangsa ke depan yang peduli terhadap
kemiskinan di Indonesia. anUpur

S*rv*i $TKS: ffiaycritas *ra.:g

fuTiskigt Figih

Lapc;-an: Kcmpas.comloNE

S*Y

Senin,29 Juni 2009 I l5:54 WTTA
JAKARTA, TRIBUN - Mayoritasrakyatmiskinmemrilih Susilo BambangYudhoyono sebagai
presiden. SBY mendapat dukungan 63,83 persen suar4 sementara Jusuf Kalla 13,83 perserq dan
Megawati Soekarnoputri 11,09 persen. Sebanyak I1,25 persen memilifu tokoh lain.
Demikian hasil penelitian Sekolah Tinggl Kesejahteraan Sosial Bandung (STKS). "Tampaknya ini
terkait dengan persepsi mereka terhadap situasi kesejahteraan dan program-program anti kemiskinan
yang digulirkan pemerintah 533[ ini," kata peneliti STKS Dr. Carolina Nitimiharjo dalam Jumpa Pers
Isyarat Rakyat Miskin untuk Pemimpin Bangsa Masa Depan di Jakarta (2916)-

Lebih lanjut ia mengatakan ada 3 program anti kemiskinan yang paling dirasakan orang miskin, yakni
Bantuan Langsung Tunai 36,92 perser, Jaminan Kesehatan Masyarakat 20,55 persen dan Raskin
27

)9

persen.

Menurut Pembantu Ketua I Bidang Akademik STKS Edi Suharto PhD, Penelitian ini dilakukan pada
April-Mei 2009. Metode yang dipakai berdasar studi kasus yang berjumiah623 buah. Penyebaran
kasus diambil dari Indonesia Barat dan Tengah berdasar variasi maksimum.

Teknikpenelitian yang digunakan adalah melalui teknik wawancara denganpertanyaan gabungan
terbuka dan tertutup, observasi dan studi dokumentasi. Untuk analisis digunakan analisis kualitatif
dan kuantitaf. Dana yang dipakai adalah murni dari anggaran STKS sendiri.
"Penelitian ini tidak dimaksudkan memberi gambaran nasional. Fokusnya pada aspirasi orang miskin.

Kami terbentur pada masalah danq" ungkap Edi.(*)

S*:rvei STK$: ffiaycritas tr*:.:g ffiiskir"r Fe**h
Senin,29 Juai 2009 | 16:05 WTIA

*#y

JAKARTA, POS KUPANG.Com -- Mayoritas rakyat miskin memilih Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai presiden. SBY mendapat dukungan 63,83 persen $rara, sementara Jusuf Kalla 13,83 persen,
dan Megawati Soekamoputri 11,09 persen. Sebanyak 11,25 persen memilih tokoh lain.
Demikian hasil penelitian Sekolah Tingg Kesejahteraan Sosial Bandung (STKS). "Tampaknya ini
terkait dengan persepsi mereka terhadap situasi kesejahteraan dan program-program anti kemiskinan
yang digulirkan pemerintah s331 ini," kata peneliti STKS Dr. Carolina Nitimiharjo delam Jumpa pers
Isyarat Rakyat Miskin untuk Pemimpin Bangsa Masa Depan di Jakarta (z9l6lzw9).

Irbih lanjut ia mengatakan ada 3 program anti kerniskinan yang paling dirasakan orang miskin, yakni
Bantuan Langsung Tunai 36,92 persen, Jaminan Kesehatan Masyarakat 20,55 persen dan Raskin
27,29 persen.
Menurut Pembantu Ketua I Bidang Akademik STKS Edi Suharto PhD, Penelitian ini dilakukan pada
April-Mei 2009. Metode yang dipakai berdasar studi kasus yang be{uml ah 623 buah. penyebaran
kasus diambil dari Indonesia Barat dan Tengah berdasar variasi maksimum.
Teknik penelitian yang digunakan adalah melalui teknik wawancara dengan pertanyaan gabungan
teltuka dan terfutup, observasi dan studi dokumentasi. Untuk analisis digunakan analisis kualitatif
dan kuantitaf. Dana yang dipakai adalah murni dari anggaran srKS sendiri.
"Penelitian ini tidak dimaksudkan memberi gambaran nasional. Fokusnyapada aspirasi orang miskin.
Kami terbentr,rpada masalah dan4" ungkap Edi. (kompas.com)

DETIKPOS.net - Mayoritas rakyat miskin memilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden.
SBY mendapat dukungan 63,83 persen suara, sementara Jusuf Kalla 13,83 persen, dan Megawati
Soekamoputri 11,09 persen Sebanyak 11,25 persen memitih tokoh lain.

Tak Didanai Fox Indonesia, STKS Pun Prediksi SBY Menang Satu Putaran
Senin,29 Juni 2009, l5:31:38 WIB
Laporan: Firardi Rozy

Rah,at Merdeka.co.id

Jakarta, RMOL. Bukan hanya Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dibiayai Fox Indonesia,
Sekolah Tinggr Kesejahteraan Sosial (STKS) di Bandung juga memperkirakan SBY akan menang
dalam satu putaran.
Peluang kemenangan dalam satuputaran ini disampaikan Pembanhr Ketua I Bidang Akademik STKS
Edi Suharto PhD. dalam jumpa pers yang diberi judul "Isyarat Rakyat Miskin untuk Pernimpin
Bangsa Masa Depan" di Tebet Barat Dalam,Jil<arta, siang ini (senin, 2916).
Berbeda dengan survei yang dilalrukan oleh lembaga-lembaga survei politilq metode yang digunakan
STKS didasartan paaa itodi ku*r di sejumlah daerah di kawasan barat dan tengah Indonesia-

DanG23 kasus yang diteliti, STKS menyimpulkan bahwa elektabilitas SBY sebesar 63,83 persen,
diikuti Jusuf Kalla (tl,S: persen) dan Megawati Soekarnoputri (11,09). Sementara 11,25 persen
memilih tokoh lain.
STKS menggunakan teknik wawancara dengan pertanyaan gabungan terbuka dar tertutup, observasi
juga
dan studi dokumentasi. Untuk analisis digunakan analisis kualitatif dan kuantitaf- STKS
mengatakan survei ini tidak dibiayai pihak lain. [widl

INSTRUMEN PENELITIAN
PEMIMPIN BANGSA MASA DEPAN DAN
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL : ASPIRASI MASYARAKAT
DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN .INDONESIA

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
Jl. Ir H JuandaNo.367 Bandung 40135 Tilp. (022) 2504838,2501330
F ax ( 0 2 2 ) 2 5 0 2 9 62, W e b s i t e :'u. -ty -yt;,;;y1,1,.i3,i;;..i tl

Dengan hormat,

Kami mohon dengan sangat bantuan Bapak/Ibu dalam penelitian survei

tentang

"Pemimpin Bangsa Masa depan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial". Penelitian
survei ini dilakukan untuk menangkap aspirasi masyarakat tentang pemimpin bangsa
masa depan yang dinilai mendukung dan memiliki kornitmen terhadap upaya
Pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini sangat penting karena
diharapkan dapat memberikan peta bagi pemirnpin Indonesia yang akan datang (hasil
Pemilu 2009) agar lebih memiliki visi dan komitmen yang kuat terhadap Pembangunan
Kesejahteraan Sosial sesuai dengan amanat Undang-undang Kesejahteraan Sosial. Selain
itu, penelitian ini merupakan pesan moral terhadap kaum miskin yang jumlahnya kian
meningkat ditengah badai krisis global. Oleh karena itu, kami mohon Bapak/Ibu untuk
memberikan jawaban terhadap perlanyaan dalam kuesioner ini.
Besar harapan kami, bahwa Bapak/Ibu memberikan jawaban yang sesuai hati nurani
Bapak/Ibu. Mudah-mudahan antara Bapak/lbu dengan kami terjalin kerjasama yang baik.
Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, Maret 2009

Peneliti

STKS

Bondung,

Jl.

tr. H. Juonda 367 Bondung

Wl

T.

PET'UNJUK PENGISIAN KUESIONER
Kuesioner ini dirancang untuk mengetahui aspilasi masyarakat tentang Pemirnpin
Bangsa Indonesia h4asa Depan yang tliirilai inendukung dan memiliki komitmen
terhadap upaya Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial.
Kuesioner ini terdiri dari beberapa bagiair.
Bagianl: Menanyakan tentang penilaian terhadap Situasi Kesejahteraan Sosial;
Bagian2 : Opini terhadap Kebij akaii Kesej ahteraan S o siai ;
Eagian3 : Kr:iteria Presiden hrdonesia. ;rang d iharapka;r ;
tsagian4 : Fro-qram Kesej ahteraan S c sia.l yang diharapkan;
Bagiar:5: Fe:tai" Fresiden, <iarr S/a1,:i1 Fresiden favorit

Pada haiaman selanjutnya ada seiumiah pertanyaa* dengan beberapa pilihari
jawaban. Bapak/lbu cukup memberika:: randa silang (x) pada kolom
-yeng
jawabamya paling tepat rnenurut Ba.oakilbu. Oleh k-arena itu kami harap Bapakllbri
ti<iak rnen:ilil: iebih da-ri satri jaz,aba:,, !:;;uai: aca i:rtuajuir tambahan. Apabiia
Ranal<r'ihrl irrsin menambehkan ia*21:ar ata.r-i rnernl-,eri kontenta.r. BanakrThu ,lanat
rtrenriiisi:arr:1)ia pada riempai ;,'aril lerseitia *"xu;tiaia iemi--ai'a1-r kertas cii bagiar
kr:esiocer"

iaw-aban Rapa-k/Ibu akan kami rahasiakan cian han,va akan digunakan unruk
kepentingan penelitian saj a.
Teritet* Kasilc.

{*rzt*lr:
Ii4 ei:

un:t

tr

n
u
T
u

B

apaUibu apak ah PLi S K,E S M A S hermaniaai?

a. Sangat bennanlaat
b. Bermaniaat
c. Cril..i;p benr:anflaat

d. Sedikit bermanfaat
e. Tidak bermanfaat

STKS

Bandung,Jl. lr. H.Juando 367 Bondung

ffi

II.

PERTANYAAN

A. Penilaian

1'

terhadap Situasi Kesejahteraan Sosial

Menurut Bapakllbu, dalam 3 bulan terakhir, bagaimana
kemudahan dalam
memperoleh sembilan bahan pokok untuk kebutuhan
sehari_hari?

2.

I
D

u. c,rtup mudah

E

c. Mudah

fl

a. surit

fJ

e. Sangat sulit

a. Sangat mudah

Menurut Bapak/Ibu, dalam 3 bulan terakhir, bagaimana kemudahan
dalam
memperoleh pelayanan kesehatan?

fJ

a. Sangat sulit

E u. srur
E c. Mudah
flo. crtrp mudah
I
3-

e. Sangat mudah

Menurut Bapak/Ibu, dalam 3 buran terakhir, bagaimana kemudahan
dalam
memperoleh pendidikan bagi anak-anak Bapak/Ibu?

fla.

Sangat sulit

flu. srnt
E c. Mudah
E o. Cukup mudah
E

e. Sangat mudah

STKS

Bondung, Jl. tr. H. Juando 367 Bandung

Opini terhadap Kebijakan Kesejahteraan Sosial

4'

Menurut Bapak/Ibu, program pemerintah manakah
yang paling bermanfaat
dalam membantu meningkatkan kesej ahteraan
*uryurutut.
(pilih satu jawaban)

fla. RASKTN
flu. eos
EI c. ASKESKIN/JAMKESMAS
EIa. err

fle. PNPM
E r. ruep
flg. PKH
EIn

.

C. Kriteria Presiden Indonesia yang diharapkan

5.

Menurut Bapak/Ibu, presiden Indonesia yang akan datang
sebaiknya
berfenis kelamin:

fla.
flb.
f[
6.

Laki-laki

p.."*prun

c. Siapa saja, yang penting bisa memimpin bangsa

Menurut Bapak/Ibu, presiden Indonesia yang akan datang sebaiknya
beragama:

E a. Budha
EI u. nira,
EIc. Islam

E

a. Katotik

n

e. Kristen

EI f. agu* a apa saja,yang

penting bisa memimpin bangsa

STKS

Bandung,

ll. tr. H. Juando 367 Bondung

7.

Menurut Bapak/Ibu, presiden Indonesia yang akan datang sebaiknya
berpendidikan :

EIa. Di atas Sarjana /Sl

flu. su4una/S-l
flc. sLrA
f]a.
8'

Apa saja, yang penting bisa memimpin bangsa

Menurut Bapak/Ibu, Presiden Indonesia yang akan datang sebaiknya berasal
dari:

EIa. Militer

flu.
E
9.

sipir

c. Dari mana saja, yang penting bisa memimpin bangsa

Menurut Bapak/Ibu, presiden Indonesia yang akan datang sebaiknya
berusia:

fla. Di atas 50 tahun
flU. Pi bawah 50 tahun
f] c. Tidak tergantung usia, yang penting bisa memimpin
10. Menurut

bangsa

Bapalllbu, presiden Indonesia yang akan datang sebaiknyalerasal

dari:

E

a. Jawa

EIb.

Luar Jawa

flc.

Dari mana saja, yang penting bisa memimpin bangsa

D. Program Kesejahteraan
1

Sosial yang diharapkan

1. Menurut Bapak/Ibu, program kesejahteraan sosial apakah yang sangat

dibutuhkan untuk meningkatkan kesej ahteraan sosial masyarakat?
(Pilih satu jawaban)

E

a. Peiryediaan lapangan kerja

n

b. K"r"hatan murah

flc.

Pendidikan dasar graris

n

a. s.-bako murah

n

e.

BBM murah

nr
STKS
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E.

Presiden, Wakil presiden, dan partai Favorit

12. Menurut Bapak/Ibu, siapakah Tokoh
di bawah
Presiden Indonesia di masa depan?

E
D

a. Hidayat

ini yang paling layak menjadi

Nurwahid

b. Jrruf Kalla

flc. Megawati Sukarno putri
fla. praUowo Subianto
fle. Rizal Ramli
f]f.
f3

Srltun Hamengkubuwono X
g. Susilo Bambang yudoyono

I

rr. Sutiyoso

D i. wiranto

u;
13. Apa alasan Bapak/Ibu memilih tokoh tersebut?

[la. Peduli terhadap masyarakat miskin
fl U. U"-perhatikan masalah pendidikan
fl c. Memperhatikan masalah kesehatan
fl a. Memperhatikan kesempatan kerja

E".
14. Menurut Bapak/Ibu, siapakah rokoh di bawah ini yang paling
layak
menjadi Wakil Presiden Indonesia di masa depan?

fla. Hidayat Nurwahid
fl b. l rruf Kaila
n c. Vteg awatisukarno putri
E a. praUowo Subianto
E e. Rizal Ramli
E f. Srttun Hamengkubuwono X
flg. Susilo Bambang yudoyono

n h. sutiyoro

fli.
E;

wiranto

STKS
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15. Apa alasan Bapak/Ibu

Ela.

memilih tokoh tersebut?

Peduli terhadap masyarakat miskin

fl U. U.*perhatikan masalah pendidikan
E c. Memperhatikan masalah kesehatan
E a. Memperhatikan kesempatan kerja

fl..

16. Menurut Bapak/Ibu, siapakah Tokoh yang
paring peduli pada pembangunan

kesejahteraan sosial?

17. Pada Pemilu Tahun 2009

ini, partai apa yang menjadi favorit Bapak/Ibu?:

EIa. DEMoKRAT

flu. cpnrNDRA
flc. GOLKAR
fla. ruaxuna

tr e. PAN
EIr

pee

E g. PDI Perjuangan
flr,. prs

fli.

ppp

tr
18. Apa alasan Bapak/Ibu

memilih partaitersebut?

fla. Peduli terhadap masyarakat miskin
E U. Memperhatikan masalah pendidikan
I c. Memperhatikan masalah kesehatan
EI

a. lt.*perhatikan kesempatan kerja
e.

STKS
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HI.

IDENTITAS RESPONDE}.{
1.

Nomor Responden

2.Usia

3. Pendidikan

'[]

T
T
tI
f

,[]

n
E
tf

D
4. Pekerjaan
5. Fenghasiian tiap bulay:

E

T

n

E

r
6. Pengeluaran tiap irari

< 20 tahun

- 3A tahun
31 - 40 tahun
21

41

- 5A tahun

> 51 tahun

SD
S&4P

S]VfA

DIPLO]v{A
SARJANA
-nI-.
- \)--

Rp.

cnn.lnn
iuu.ULiU.*

5C0"000,- - R.p.

iiir
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7. Jumlah Tanggungan I(eiuarga : ........,"..........-.... orang.
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9. Alarnat

Terism kasifu
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