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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai pelaksana amanat kedaulatan rakyat memiliki
tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini merupakan
konsekwensi logis dari prinsip negara kesejahteraan (welfare state)
sebagaimana ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Salah
satu persoalan yang perlu menjadi perhatian negara atau dalam hal ini
Pemerintah Daerah yakni persoalan kultural yang berkenaan dengan
peningkatan kualitas hidup masyarakat, hal tersebut merupakan itikad
baik dari pemerintah untuk melindungi masyarakat dari persoalan
kemiskinan

dan

sekaligus

melakukan

upaya

pencegahan

serta

penanggulangannya
Kemiskinan merupakan permasalahan pemerintah yang mendesak
dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang
sistematik,

terpadu

dan

menyeluruhmelalui

pembangunan

inklusif,

berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang
bermartabat. Dari beberapa pengertian tentang kemiskinan, dapat
diketahui bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks,
bersifat

multidimensionalmencakup

dimensi

sosial,

ekonomi,

fisik,

politik, kelembagaan, dan bersifat unik untuk setiap daerah karena tiap
daerah mengandung karakteristik yang cukup bervariatif.
Permasalahan
program-program

kemiskinan

yang

penanggulangan

belum

kemiskinan

terselesaikan
yang

melalui

diinisiasi

oleh

Pemerintah Daerah, akan menghambat peningkatan kesejahteraan dan
peradaban. Secara umum, permasalahan kemiskinan yang terjadi di
wilayah Indonesia beberapa diantaranya disebabkan oleh rendahnya
pendidikan,

tingginya

angka

pengangguran,

sedikitnya

lapangan

pekerjaan, kurangnya kreatifitas (mental miskin), kemiskinan kultural
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(turunan), dan lemahnya akses atas aset-aset ekonomi. Problematika
kemiskinan yang berbasis pada aspek kultural maupun struktural inilah
yang harus diselesaikan bersama, mengingat program penanggulangan
kemiskinan

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah

sebenarnya

sudah

sedemikian banyak. Titik persoalannya memang pada tingkat akurasi
penerima program dan kemauan dari si penerima program untuk tidak
menggantungkan diri pada program-program tersebut.
Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang selalu muncul
dalam kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya perlu mendapat
perhatian

serta

penanganan

yang

serius

Kemiskinan

tidaklagidipahamihanyasebatasketidakmampuanekonomi,tetapi

juga

kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi
seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara
bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi
terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan
hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan
hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Esensi kemiskinan
adalah

menyangkut

kondisi

kekurangan

dari

sebuah

tuntutan

kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi
danpendapatan.
Pembahasan terhadap masalah kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari
pembahasan mengenai faktor-faktor penyebabnya, baik dalam konteks
pendidikan,

peluang

pekerjaan,

pengelolaan

dan

distribusi

aset,

aksesibilitas modal, bahkan mentalitas. Kemiskinan merupakan penyakit
masyarakat yang terjadi disetiap negara, baik negara maju maupun negara
berkembang,

apalagi

negara

terbelakang.

Adapun

persebaran

permasalahan kemiskinan tidak hanya berhenti di pedesaan, bahkan juga
diperkotaan.
Kemiskinandipengaruhiolehberbagaifaktoryangsaling

berkaitan,
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antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan,
pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender
dan

lokasi

lingkungan.MenilikpadakondisiIndonesia,sesungguhnyamasalahkemis
kinan sudah menjadi perhatian para pendiri bangsa, terbukti dengan
pengaturanpadaPasal34Undang-undangDasarRepublikIndonesia
Tahun 1945 yang menyatakan:
(1) Fakirmiskindananak-anakyangterlantardipeliharaolehnegara
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabatkemanusiaan.
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umumyang layak.
WalaupuntelahdiaturdalamUndang-UndangDasar1945danjuga
beberapa

Undang-Undang

turunannya,

akan

tetapi

pada

kenyataannyamasalahkemiskinanmasihmenjadimasalahterbesar
yang besar bagi Indonesia, hal ini terbukti dari angka kemiskinan
IndonesiayangselalumenyentuhduadigitdimanapadaTahun2010
angka

kemiskinan

201211,66%,

yaitu

13,3%,

Tahun

Tahun 2013 11,47%,

2011
Tahun

12,36%,
2014

Tahun
10,96%,

Tahun201511,13%, tahun 2017 menjadi 10,12%. Terakhir pada
tahun 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk
miskin pada Maret 2018 berkurang 633,2 ribu orang dibandingkan
dengan September 2017 sebesar 26,58 juta orang atau menjadi 25,95
juta orang atau berada

di angka 9,82 %.Beberapa data yang

menggambarkan masalah kemiskinan yang masih melanda bangsa
Indonesia

tersebut,

jelaslah

bahwa

penanggulangan

kemiskinan

memerlukan peran serta berbagai pelaku pembangunan (stakeholders),
baik

pemerintah

dan

pemerintah

provinsi

serta

pemerintah

kabupaten/kota maupun dunia usaha/swasta atau masyarakat.
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Pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya untuk
mengatasi kondisi kemiskinan yang ada. Berbagai penyusunan
kebijakan

dan

langkah-langkah

konkrit

telah

dilakukan,

baik

kebijakan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan
melalui penetapan program-program perlindungan sosial, maupun
kebijakan untuk melakukan pendataan penduduk miskin. Kebijakan
yang

telah

ditetapkan

oleh

pemerintah

antra

lain:PeraturanPresidenNomor166Tahun2014
tentangPercepatanPenanggulanganKemiskinan.
tersebut

Pada

Pemerintahmenetapkan

programperlindungansosial
KeluargaSejahtera;

seperti:

Program

Perpres
beberapa

Program

IndonesiaPintar

serta

Simpanan
Program

IndonesiaSehat. Perpres tersebut juga mengamanatkan tentang perlunya
pendataan penerima program perlindungan sosial.
Dalam

hal

pendataan

penduduk

miskin

pemerintah

telah

menetapkan beberapa kebijakan, antara lain Peraturan Menteri Sosial
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 705). Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan
Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu. Dalam Pasal 2, Permensos

Nomor 28 Tahun 2017 tersebut

dijelaskan bahwa Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu merupakan acuan
bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu agar data penerima program valid, tepat sasaran,
dan tepat waktu
Perpres

166

Tahun

2014

menjelaskan

bahwa

Program

penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
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pemerintah,pemerintahdaerah,duniausaha,sertamasyarakatuntuk
meningkatkan
menegaskan

kesejahteraan
bahwa

masyarakat.Ketentuan

tanggung

jawab

untuk

tersebut
melakukan

penanggulangan kemiskinan bukan hanya pada pemerintah pusat
saja, namun memerlukan dukungan dan keikutsertaan pemerintah
daerah maupun masyarakat luas dan dunia usaha.
Dari

sisi

kelembagaan

Pemerintah

juga

sudah

menaruh

perhatian
yaitudengandibentuknyaTimNasionalPercepatanPenanggulangan
Kemiskinan yang dibentuk melalui Peraturan PresidenNo. 15 Tahun
2010. SelainditingkatNasional maka Perpres 15 tahun 2010 juga
mengamanatkan

pembentukan

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

KemiskinanDaerah.
Kompleksnya permasalahan kemiskinan secara regional tersebut
juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni bukan saja pada
aspek penyebabnya, namun yang tidak kalah memprihatinkan adalah
pada aspek penanggulangannya yang sampai saat ini belum mampu
menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi secara
signifikan.Secara rinci, persentase penduduk miskin di DIY dapat dilihat
dalam grafik sebagai berikut:
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Selama periode Maret 2013 - Maret 2018 situasi kemiskinan di D.I.
Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang semakin
membaik (Gambar 1). Pada Maret 2013, jumlah penduduk miskin tercatat
sebanyak

553,07

ribu

orang.

Jumlah

tersebut

terus

mengalami

kecenderungan yang menurun meskipun berfluktuasi sejalan dengan
dinamika tingkat kesejahteraan penduduk D.I. Yogyakarta. Pada Maret
2015, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang signifikan
menjadi 550,23 ribu orang dari periode September 2014 yang sebesar
532,59 ribu orang. Kemudian, pada periode September 2015 - Maret 2016
jumlah penduduk miskin kembali berfluktuasi dalam kisaran 485 ribu
sampai dengan 494 ribu orang. Selanjutnya, sejak Maret 2016 sampai
dengan Maret 2018 jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta turun
secara konsisten menjadi 460,10 ribu penduduk. Secara keseluruhan,
dalam periode lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di D.I.
Yogyakarta telah berkurang sebanyak 92,97 ribu penduduk. Dalam kurun
waktu tersebut, secara rata-rata, jumlah penduduk miskin di provinsi ini
berkurang sebanyak 9,30 ribu per semester.

Penurunan jumlah
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kemiskinan di D.I. Yogyakarta yang cukup signifikan terjadi pada periode
Maret 2015 - September 2015. Dimana pada waktu itu, jumlah penduduk
miskin berkurang sebanyak lebih dari 64 ribu orang dalam kurun waktu
satu semester.
Selain

angka

kemiskinan,

terdapat

beberapa

permasalahan

memerlukan perhatian kita bersama,yaitu:
a. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, besaran Garis Kemiskinan
D.I. Yogyakarta adalah Rp 409.744 per kapita per bulan. Jika
dibandingkan

dengan

kondisi

September

2017

dimana

Garis

Kemiskinan tercatat sebesar Rp 396.271, terlihat adanya peningkatan
Garis

Kemiskinan

(GK)

GarisKemiskinan(GK)merupakan
perkapita

sebesar
batas

per

3,40

minimum

persen.
pengeluaran

bulan

untuk

memenuhikebutuhanminimummakanandannonmakanan

yang

akan memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak.
b. Menurut

komponen

penyusunnya,

komoditas

makanan

masih

memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penentuan GK.
Pada Maret 2018, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang besarnya
Rp 292.472 per kapita per bulan memberikan sumbangan sebesar
71,38 persen. Sementara sisanya ditentukan oleh Garis Kemiskinan
Non Makanan (GKNM) yang tercatat sebesar Rp 117.272. Selain itu,
selama satu semester terakhir peningkatan GKM sebanyak 3,48
persen juga lebih besar dibandingkan dengan peningkatan GKNM
yang besarnya 3,20 persen.
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c. Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada
di bawah garis kemiskinan, pada Maret 2018 di DIY terdapat 460,10
ribu orang

angka ini mengalami penurunan sebanyak 6, 22 ribu

orang yang sebelumnya pada September 2017 di DIY terdapat 466,33
ribu orang.
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Dapat dilihat bahwa jumlah warga miskin di pedesaan pada
Maret 2018 ada sebanyak 15,12 % atau lebih besar dibanding
penduduk miskin di perkotaan yang sebanyak 11,03 %
d. Persoalan

kemiskinan

bukan

penduduk

miskin.

persentase

hanya

berapa

Dimensi

jumlah

lain

yang

dan
perlu

diperhatikan adalah tingkat kedalaman/poverty gap index dan
tingkat keparahan/poverty severity index dari kemiskinan.
Adapun

perkembangan

berdasarkankedua

angka

indeks

kemiskinan

tersebut

dapat

di

dilihat

DIY
dalam

tabelberikut

MenurutWorld

Bank

Institute

(2005),

Indeks

Kedalaman

Kemiskinan(PovertyGapIndex/P1)yangmengukurrata-rata
kesenjangan

pengeluaran

masing-masing

penduduk

terhadapGK.SemakintingginilaiP1berartisemakindalam

miskin
tingkat

kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk
miskin terhadap GK. Sementara, Indeks Keparahan Kemiskinan
(Poverty

Severity

Index/Squared

Poverty

Gap

Index/P2)

yang

mengukur sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin
9

tinggi nilai P2 berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena
semakin

tinggi

ketimpangan

pengeluaran

diantara

pendudukmiskin.Artinya,selainharusmampumemperkecil
penduduk

miskin,

kebijakan

berkaitan

jumlah
kemiskinan

jugasekaligusharusbisamengurangitingkatkedalamandan

tingkat

keparahan kemiskinanitu.
Data

Strategis

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

2017,

yang

dipublikasikan oleh BPS DIY menunjukkan presentasejumlah penduduk
miskin di DIY menurut wilayahnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan

data

terakhir

tersebut,

kabupaten

Kulonprogo,

Gunungkidul dan Bantul memiliki presentase penduduk miskin yang
masih tergolong tinggi.
Data-data yang telah ditampilkan di atas tentunya semakin
menguatkan bahwa kemiskinan merupakan masalah prioritas yang
harus segera diupayakan penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah DIY
dan

jupa

Pemerintah

Kabupaten/Kota

di

DIY.Pada

prakteknya

Pemerintah Daerah DIY maupun Pemerintah Kabupaten/Kota tidak
berpangku tangan untuk mengatasikemiskinan.Berbagai program
percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan sebagai
upaya untuk mengatasi kemiskinan, baik program-program fisik
maupun

program-program

non

fisik

berupa

program

untuk

meningkatkan kapasitas masyarakat.
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Program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang
dijalankan oleh pemerintah pusat dan DIY antara lain yaitu: Program
Pengembangan

Kecamatan

(PPK),

dan

Proyek

Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yang dikategorikan sebagai Program Kerja
Mandiri (Self Employment Program), dan Proyek
dalam

Pembangunan

Fisik

program PPK yang dikategorikan sebagai Program Padat Karya

(Public Work Progam), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain
Selain itu,
melibatkan

program

sosial-

penanggulangan kemiskinan di DIY yang

budaya

lokal

adalah

program

kemiskinan terpadu yakni “Semangat Gotong Royong

penanganan
Agawe

Majune

Ngayogyakarta”. Program Segoro-Amarto merupakan program yang
melibatkan partisipasi (participatory approach) dari
untuk ikut serta menanggulangi
masyarakat

miskin

kemiskinan

berbagai

pihak

dan tidak menjadikan

sebagai obyek tetapi

sebagai

subyek

pembangunan. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan
masyarakat menengah ke bawah di DIY lebih berdaya dan dapat
menstimulasi

masyarakat

miskin

dan yang kurang

berdaya untuk

bersama-sama mencapai kesejahteraan.
Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di DIY selama ini
maka ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dan diambil
langkah

penyelesaiannya

ke

depan

agar

bisa

terjadi

akselerasi

penanggulangan kemiskinan,yaitu:
BasisdatamanayangakandigunakanolehPemerintahDIY,dan
bagaimana

proses

peng-update-an

bisa

dilaksanakan

secara

berkelanjutandanbagaimanabisamemastikanvaliditasdata.Hal
tersebut menjadi penting untuk diperhatikan oleh karena:
a. Data

kemiskinan

terindikasi

ada

yang

mengandunginclusionerror(wargayangmamputetapimalah
terdaftarsebagaitidakmampu)danexclusionerror(wargayang
tidak mampu malah tidak terdaftar dalam data warga miskin
11

sehingga tidak menerima bantuan).
b. Belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi masalah
pendataan masyarakat miskin yang kurang valid.
c. Perlunya penelaahan dan pembuatan profil data yang dapat
menjelaskan kedalaman data, dimana data rumah tangga
miskin dilengkapi dengan data tentang minat dan bidang
keahlian

dari

rumah

tangga

miskin

yang

bersangkutanagarprogramyangdiberikan-punbisalebihefektif
dan memotivasi rumah tangga miskin untuk keluar dari
lingkaran kemiskinan dengan usahamereka.
d. Perlunya penetapan program penanggulangan kemiskinan
yang sesuai dengan potensi lingkungan tempat tinggal rumah
tangga

miskin.

diperkotaan,

Misalnya

apakah

apakah

daerah

di

perdesaan

pertanian

atau

atau
daerah

perdagangan,dsb.
e. Bagaimana modal sosial yang sesungguhnya sudah adadalam
masyarakat bisa dimunculkan dan diperkuat, Tujuannya agar
kekuatan

kohesi

sosial

masyarakat

yang

berupa

persaudaraan/ peseduluran, guyub rukun, gotong royong, dan
kebersamaan harus bisa menjadi dasar dalam percepatan
penanggulangan kemiskinan di DIY, misalnya saja dengan
program rumah layak huni yang implementasinya dengan
dikerjakan bersama oleh masyarakat sekitar dengan sistem
gotong royong
f. Lembaga pengelola kemiskinan yang ada belum compatible.
Fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan (TKPKD)
sifatnya masih koordinatif dan tidak diberi kewenangan dalam
perumusan dan Implementasi kebijakan. Pimpinan lembaga
terkaittidakmemilikikomitmenyangtinggiatauwaktu,sehingga
perhatian sangatterbatas.
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g. Keterlibatan

masyarakat

luas

dalam

penanggulangan

kemiskinan masih kurang sehingga tidak ada rasahandarbeni.
h. Munculnya ketergantungan terhadap program kemiskinan
(tidakmaubilanamanyatidakmasukdalamdaftarrumahtangga
miskin/berupaya agar tetapmiskin.
i. Perlu

pelibatan

semua

(masyarakat/kampung,kampus,
eksekutif),

lembaga

kantor

pengusaha,

(legislatif

kraton

dan

dan
pihak

lain)dalamprogrampercepatanpenanggulangankemiskinan
Pemerintahan Desa dan Lembaga-lembaga di desa yang penting
sangat perlu dilibatkan (PKK, Pengajian, kelompok kesenian)
dalam penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bentuk.
Data Fenomena Inclusion/Exclusion Error
Tabel 1. Membeli/Menerima Beras Miskin atau Beras Sejahtera
Apakah pernah
Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga

Desil pengeluaran per
kapita

membeli/menerima beras

Total

miskin ( 3 bulan terakhir) ?
Ya

Tidak

1

6,6

3,4

10,0

2

5,4

4,6

10,0

3

5,0

4,9

10,0

4

4,7

5,3

10,0

5

4,1

6,0

10,0

6

3,6

6,3

10,0

7

2,9

7,1

10,0

8

1,0

9,0

10,0

9

0,3

9,7

10,0

10

0,2

9,8

10,0

Sumber: Hasil Susenas Maret 2017, BPS DIY
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Tabel.2 Menerima Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera

Apakah ruta ini menerima Kartu Perlindungan Sosial
Tingkat Kesejahteraan

(KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ?

Total

Rumah Tangga
Ya, dapat

Ya, tidak dapat

Tidak

menunjukkan

menunjukkan

1

3,6

1,2

5,2

10,0

2

2,8

1,4

5,9

10,0

3

2,2

0,9

6,9

10,0

4

2,0

0,7

7,2

10,0

Desil

5

2,1

0,6

7,3

10,0

pengeluaran

6

1,3

0,6

8,1

10,0

per kapita

7

0,9

0,5

8,6

10,0

8

0,4

0,2

9,4

10,0

9

0,1

0,1

9,8

10,0

10

0,1

0,2

9,8

10,0

Sumber: Hasil Susenas Maret 2017, BPS DIY

Merujuk pada data hasil Susenas Tahun 2017 diatas, maka dapat
dilihat bahwa selama pendataan berlangsung, masih ada masyarakat
dengan

kategori

mampu

(desil

1-5)

yang

mendapatkan

bantuan

penanggulangan kemiskinan baik berupa beras miskin/beras sejahtera
maupun kartu perlindungan sosial, yang seharusnya bantuan program
tersebut diperuntukkan bagi warga miskin yakni mereka yang masuk dalam
kategori desil 6-10. Fakta ini menjadi bukti bahwa program bantuan
penanggulangan kemiskinan sampai saat masih belum sepenuhnya tepat
sasaran atau sangat mungkin disalahgunakan.
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Tabel 3. Nilai Rupiah Kemiskinan D.I. Yogyakarta
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
Daerah/Tahun
Makanan

Bukan Makanan

Total

Maret 2017

270 924

114 383

385 308

September 2017

290 650

122 981

413 631

Maret 2018

301 252

125 328

426 580

Maret 2017

260 249

87 813

348 061

September 2017

262 952

89 909

352 861

Maret 2018

270 706

95 550

366 256

Maret 2017

267 501

106 508

374 009

September 2017

282 639

113 632

396 271

Maret 2018

292 471

117 272

409 744

Perkotaan

Perdesaan

Kota+Desa

Sumber: BPS DIY, Maret 2017-Maret 2018
Tabel 4. Perubahan Angka Kemiskinan Maret 2018

Maret 2018

Rangking

Provinsi
Kota
DKI Jakarta

3,57

Bali

3,32

Kalimantan Selatan

3,54

Desa

K+D
3,57

1

5,38

4,01

2

5,40

4,54

3
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Kalimantan Tengah

4,70

5,47

5,18

4

Banten

4,38

7,33

5,24

5

Bangka Belitung

3,09

7,76

5,25

6

Kalimantan Timur

4,14

9,84

6,03

7

Kepulauan Riau

5,67

10,77

6,40

8

Sumatera Barat

4,86

8,07

6,65

9

Maluku Utara

3,80

8,05

6,83

10

..........................

Dst

DI Yogyakarta

11,03

15,12

12,13

23

Sumber: BPS DIY, 2018

Menelaah berbagai permasalahan tersebut tidak bisa dipungkiri
bahwa ada persoalan mentalitas yang harus diperhatikan, artinya adanya
itikad

baik

penanggulangan

kemiskinan

melalui

berbagai

program

penanggulangannya tidak akan berjalan secara efektif jika masyarakat
miskin atau keluarga miskin tidak memiliki setting mental untuk keluar
dari kemiskinan itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan partisipasi dan
kontribusi dari setiap elemen yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat dan
pihak swasta.
Jika merujuk pada aspek regulasi atau peraturan hukum berkenaan
dengan penanggulangan kemiskinan, saat ini setiap kabupaten / kota di
Daerah

Istimewa

Yogyakarta

telah memiliki

payung

hukum

berupa

Peraturan Daerah mengenai penanganan atau penanggulangan kemiskinan.
Regulasi tersebut menjadi pinjakan yang mengikat secara hukum baik
kepada

Pemerintah

Daerah

maupun masyarakat

untuk

turut

serta

berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan. Maka penting kemudian
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melakukan evaluasi atas penerapan regulasi tersebut. Sampai sejauh mana
masyarakat melibatkan dirinya dalam upaya penanggulangan kemiskinan
dengan menjadi komunitas pelopor dalam proyek-proyek peningkatan
kesejahteraan sosial.
Pemerintah Daerah harus segera melakukan evaluasi dan monitoring
atas program penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan, tentunya
juga melihat kembali indikator kemiskinan yang selama ini digunakan
sebagai patokan, sehingga nantinya muncul program penanggulangan
kemiskinan yang berbasis pada data serta kebutuhan dari masyarakat.
Secara sosiologis salah satu kelemahan dalam upaya penanggulangan
kemiskinan yakni tidak adanya titik kesepakatan antara Pemerintah Daerah
dengan masyarakat miskin itu sendiri, dalam pengertian bisa jadi program
penangulangan kemiskinan yang berjalan tidak berbasis pada upaya
penanggulangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, karena
masing-masing entitas memiliki karakter serta kebutuhan dasar (basic
needs) yang berbeda-beda.
Salah

satu

bentuk

program

penanggulangan

kemiskinan

yang

ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2017 adalah Program Beras
Sejahtera (Rastra). Program ini didasarkan pada Instruksi Presiden tentang
Kebijakan Perberasan Nasional yang bertujuan untuk mengurangi beban
pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan
beras. Agar pelaksanaan Program Beras Sejahtera terlaksana secara tertib
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka
Pemerintah

DIY

menetapkan

Peraturan

Gubernur

Daerah

Istimewa

Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi
Beras Sejahtera Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pelaksanaan

Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Program Beras Sejahtera Tahun
2017. Namun dalam perkembangan berikutnya ternyata pada tahun 2018
Program bantuan pangan berupa subsidi Beras untuk Rakyat Sejahtera
(Rastra) oleh pemerintah

diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai
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(BPNT) dan Bantuan Sosial Beras untuk Rakyat Sejahtera (Bansos Rastra).
Hal tersebut didasarkan atas SK Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
BPNT tahun 2018. Perubahan kebijakan dan program-program pemerintah
dalam penanggulangan kemiskinan seperti tercermin dalam perubahan
Program Rastra tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah termasuk
Daerah

Istimewa

Yogyakarta

untuk

dapat

menyesuaikan

kebijakan-

kebijakannya pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Untuk itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menyusun
rancangan

peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan yang

dapat mengantisipasi adanya perubahan-perubahan peraturan pemerintah
pusat.
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka menjadi
penting

untuk

Penanggulangan

menyusun
Kemiskinan

Rancangan
Daerah

Peraturan
Istimewa

Daerah

tentang

Yogyakarta.

Dengan

disusunnya raperda tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam
mengatasi
Yogyakarta

berbagai

permasalahan

sehingga

kemiskinan

perencaanaan

dan

di

Daerah

pelaksanaan

Istimewa
program

penanggulangan kemiskinan, dapat tepat sasaran serta sesuai kebutuhan,
mengedepankan program berbasis ekonomi yang dilandasai oleh kearifan
lokal, dan mendorong mentalitas masyarakat miskin untuk keluar dari
problematika kemiskinannya. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di DIY diperlukan Naskah
Akademik yang disusun

secara akademik untuk menguraikan

landasan

filosofis, sosiologis, dan yuridis atas Rancangan Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta tentang Penanggulangan Kemiskinan di DIY.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian mengenai berbagai permasalahan yang terkait
dengan penanggulangan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta di atas,
maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta

dalam

Penganggulangan

Kemiskinan

di

Daerah

Istimewa Yogyakarta serta bagaimana permasalahan tersebut
dapat diatasi?
2. Mengapa

diperlukan

Peraturan

Daerah

Daerah

Istimewa

Yogyakartatentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Istimewa
Yogyakarta?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
pembentukan

Peraturan

Daerah

Daerah

Istimewa

Yogyakartatentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Istimewa
Yogyakarta?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,
jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Istimewa Yogyakarta?
C. Tujuan Dan Kegunaan
Naskah Akademik ini disusun untuk mendapatkan landasan
filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara akademik atas
Rancangan

Peraturan

Penanggulangan

Daerah

Kemiskinan

Daerah
di

DIY.

Istimewa
Secara

Yogyakartatentang

garis

besar,

tujuan

penyusunan naskah akademik ini adalah untuk mengetahui:
1. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam Penganggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
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2. Urgensi

diperlukannnya

Peraturan

Daerah

Daerah

Istimewa

Yogyakarta tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan
Daerah

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

tentang

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sasaran

yang

akan

diwujudkan,

ruang

lingkup

pengaturan,

jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini untuk:
1. Memberikan

kajian

akademik

secara

mendalam

dan

komprehensif sebagai landasan ilmiah untuk memberikan
arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf
Raperda tentang PenanggulanganKemiskinan.
2. Memberikan landasan hukum atau regulasi yang komprehensif

dalam Penanggulangan Kemiskinan.
3. Rancangan Peraturan daerah yang disusun diharapkan dapat

menjadi

pedoman

pengaturan

yang

baku

dalam

Penanggulangan Kemiskinan
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D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan salah satu metode
yang sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu metode
yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian
dengan studi pustaka untuk menelaah data-data sekunder peraturan
perundang-undangan, hasil penelitian, atau dapat juga dengan menelaah
data-data hasil kajian lainnya. Telaah peraturan perundang-undangan
meliputi
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2012

Tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014
Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Adapun data yang digunakan berupa data primer dan data
sekunder

hasil

kepustakaan,

pengumpulan

konsultasi

data

yang

dilakukan

publik/mengundang

pakar,

melalui
dan

studi

penelitian

lapangan. Studi kepustakaan sebagai salah satu pendekatan dalam
pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan programprogram penanggulangan kemiskinan. Materi studi pustaka berupa kajian
dan review terhadap buku-buku, majalah, surat kabar, website, serta data
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lain tentang peraturan perundangundangan, dokumen negara, hasil
penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya yang terkait
dengan pedoman penanggulangan kemiskinan.
Pengumpulan dan penelitian lapangan (fact finding ) yang dilakukan
dengan menghimpun pendapat dan persepsi dari berbagai instansi terkait,
serta

para

praktisi

yang

terkait

penanggulangan

kemiskinan.Pada

pengumpulan data mengenai penanggulangan kemiskinanini informasi
dan pendapat didapatkan dari para narasumber di

DIY, baik dari

Pemerintah Daerah di tingkat propinsi maupun kabupaten, serta instansiinstansi terkait seperti BPS, Biro Kesra, Dinas Sosial, Tim Koordinasi
Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

(TKPKD),

serta

tokoh-tokoh

masyarakat. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan pakar, narasumber,
dan praktisi yang bergerak dibidang penanggulangan kemiskinan. Tim
juga melakukan review terhadap bahan-bahan tertulis, juga melalui
pengumpulan bahan informasi dengan cara brainstorming, kompilasi
pendapat dan pemikiran dari pakar dan para ahli yang memiliki
kompetensi dalam masalah penanggulangan kemiskinan.
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BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. KAJIAN TEORITIS
A.1. Teori Otonomi Daerah
Pembahasan terkait otonomi daerah tidak bisa terlepas dari bentuk
negara yang dianut oleh suatu negara. Merujuk sejarah, bentuk Negara
Kesatuan yang diterapkan oleh Indonesia adalah bentuk negara yang paling
tepat untuk menjadi wadah ide persatuan. Negara Kesatuan dianggap paling
cocok untuk mewadahi kemajemukan yang ada di Indonesia. Kemajemukan
tersebut antara lain adalah kemajemukan agama, budaya, suku, ras, dan
lain sebagainya. Bentuk negara Kesatuan ini dipertegas dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.1 Kemudian,
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang
diatur dengan undang-undang.2 Penegasan yang demikian, dimaksudkan
untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah
provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota.3 Adanya pembagian daerah
tersebut mempunyai keterkaitan dengan wilayah NKRI yang luas dan
membentang dari Sabang sampai Merauke.
Rangkaian sejarah dan penegasan bentuk Negara Kesatuan dalam
UUD NRI 1945 mempunyai makna, bahwa dalam konteks bentuk negara,
meskipun bangsa Indonesia memilih negara kesatuan, tetapi didalamnya
terselenggara

suatu

mekanisme

yang

memungkinkan

tumbuh

dan

berkembangnya keragaman antar daerah diseluruh tanah air. Kekayaan
alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur
2

Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Lihat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

3

Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 49.

1

1945.
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NKRI. Dengan perkataan lain, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia
diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada
daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan
yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan,
dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.4
Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu amanat
reformasi. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara
membagi wewenang, tugas, dan tanggungjawab mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan
pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan
pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang
dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.5 Bagi masyarakat,
penyelenggaraan otonomi daerah merupakan peluang sekaligus kesempatan
untuk memajukan daerah. Selain itu, dampak dari adanya otonomi daerah,
masyarakat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerah masing-masing.
Sejarah ketatanegaraan RI sudah sejak semula meletakkan otonomi
daerah

sebagai

salah

satu

sendi

penting

penyelenggaraan

negara

pemerintahan negara. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin
efisensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung
kenyataan negara yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. Lebih
dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan
demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak kalah
penting, otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan.6
Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.
Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni autos
yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi
bermakna membuat perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving), namun

4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.79.
5 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintah..., Op.Cit., hlm.84.
6 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta,
2001, hlm.3.
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dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti
zelfwetgeving (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup
zelfbestuur (pemerintahan sendiri).7 C.W van der Pot memahami konsep
otonomi daerah sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah tangganya
sendiri).8 Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.9
Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan
untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Otonomi adalah
sebuah tatanan ketatanegaraan (staatsrechtelijk), bukan hanya tatanan
administrasi

negara

(administratiefrechtelijk).

Sebagai

tatanan

ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan
susunan

organisasi

kenegaraan. 10

Lebih

jauh,

Bhenyamin

Hoessein

mengartikan otonomi hampir pararel dengan pengertian “demokrasi”, yaitu
pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu
negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada
di luar pemerintah pusat. Bahkan otonomi dapat diberi arti luas atau dalam
arti sempit. Dalam arti luas, otonomi mencakup pula tugas pembantuan
(mendebewind, coadministration), sebab baik otonomi maupun tugas
pembantuan sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Pada
otonomi, kebebasan dan kemandirian itu penuh meliputi baik asas maupun
cara menjalankannya, sedangkan pada tugas pembantuan, kebebasan dan
kemandirian hanya terbatas pada cara menjalankan.

7 Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan,
FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.409-410.

8M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Cet 2, Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 161.
9 Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
10 Bagir Manan, Menyongsong Fajar …, Op.Cit. hlm. 24.
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Pada bagian lain, Bagir Manan11 menyatakan, otonomi adalah
kebebasan

dan

kemandirian

(vrijheid

dan

zelfsatndigheid)

satuan

pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan
pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara
bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga
satuan

pemerintahan

yang

lebih

rendah

tersebut.

Kebebasan

dan

kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.
Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan
(onafhankelijkheid, independency). Kebebasan dan kemandirian itu adalah
kebebasan dan kemandirian dalam ikatan negara kesatuan yang lebih
besar. Otonomi hanya sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih
nesar. Dari segi hukum tata negara, khususnya teori bentuk negara,
otonomi adalah subsistem dari bentuk negara kesatuan (unitary state,
eenheidstaat).

Otonomi

adalah

fenomena

negara

kesatuan.

Segala

pengertian (begrip) danisi (materie) otonomi adalah pengertian danisi negara
kesatuan. Negara kesatuan adalah landasan atas dari pengertian dan isi
otonomi.
Indonesia
penduduknya

dengan
yang

wilayahnya

banyak

serta

yang
tingkat

sangat

luas

heterogenitas

dan

jumlah

yang

begitu

kompleks, tentu tidak mungkin pemerintah pusat dapat secara efektif
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tanpa melibatkan perangkat
daerah dan menyerahkan beberapa kewenangannya kepada daerah otonom.
Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dimaksud, salah satunya
diperlukan desentralisasi12 di samping dekonsentrasi. Hal ini ditegaskan
oleh Bagir Manan, mengingat kenyataan wilayah negara kemajemukan baik
suku, agama, ras, dan golongan dan hasrat untuk memberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat

11

Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNSIKA, Karawang, 1993,

12

Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.

hlm. 2.
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hukum untuk berkembang secara mandiri, dalam perumahan negara
kesatuan Indonesia merdeka, perlu dibangun sendiri penyelenggaraan
pemerintahan baru yang lebih sesuai, yaitu desentralisasi yang berinti
pokok atau bertumpu pada otonomi.13
Memperhatikan wilayah Indonesia yang luas, berpulau-pulau dengan
susunan masyarakat yang majemuk, pilihan bentuk negara federal bukan
suatu yang berlebihan atau bukan sesuatu yang tidak masuk akal bahkan
sangat wajar. Namun pilihan bentuk negara atau pilihan susunan
kenegaraan pada umumnya, bukan sekedar pertimbangan teknis atau
pertimbangan praktis. Pilihan itu ditentukan pula oleh pertimbangan
politik, pertimbangan pengalaman, pertimbangan kesejarahan, kenyataan
sosial,

budaya,

dan

lain

sebagainya.14

Dari

berbagai

pertimbangan

tersebutlah akhirnya Indonesia memilih sistem otonomi daerah sebagai
jalan

untuk

menyelenggarakan

pemerintahan

terutama

dalam

hal

hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Otonomi daerah kadang-kadang hanya dipahami sebagai kebijakan
yang bersifat institusional belaka, yang hanya dikaitkan dengan fungsifungsi kekuasaan organ pemerintahan. Karena itu, yang menjadi perhatian
hanyalah soal pengalihan kewenangan pemerintahan dari tingkat pusat ke
tingkat daerah. Namun, esensi kebijakan otonomi daerah itu berkaitan pula
dengan gelombang demokratisasi yang berkembang luas dalam kehidupan
nasional bangsa kita dewasa ini.15
Otonomi memungkinkan terlaksananya bottom up planning secara
siginifikan

dan

mengikis

rantai

birokrasi

yang

dirasakan

sangat

menghambat pelayanan kepada masyarakat. Otonomi juga akan dapat
memberdayakan

partisipasi

masyarakat

yang

lebih

besar

dalam

pelaksanaan pembangunan. Sehingga pembangunan akan berjalan sesuai
dengan kebutuhan di daerahnya.16
Bagir Manan, Menyongsong Fajar..., Op.Cit. hlm. 24.
hlm. 22.
15Jimly Asshiddiqie, Konstitusi....,Op.Cit., hlm.279-280.
16 H. Djoko Sudantoko, Dilema Otonomi Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2003, hlm.5.
13

14Ibid.,
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Dengan

adanya

Otonomi

daerah

yang

dapat

memberdayakan

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tentu menjadi esensi bagi
adanya otonomi daerah dan demokratisasi di Indonesia. Di dalam otonomi,
hubungan kewenangan antara pusat dan Daerah, antara lain bertalian
dengan cara pembagian urusan penyelenggaran pemerintahan atau cara
menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan
mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat
digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila, Pertama, urusan-urusan
rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya
diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan
pengawasan
kehilangan
mengatur

dilakukan

sedemikian

kemandirian
dan

untuk

mengurus

rupa,

sehingga

menentukan

rumah

tangga

daerah

secara

bebas

daerahnya.

otonom
cara-cara

Ketiga,

sistem

hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal
seperti

keterbatasan

kemampuan

keuangan

asli

daerah

yang

akan

membatasi ruang gerak otonomi daerah.17 Otonomi luas bisa bertolak dari
prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah
tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. dalam negara
modern,

lebih-lebih

apabila

dikaitkan

dengan

paham

negara

kesejahteraanm, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.18
Otonomi

daerah

jika

dilihat

dari

sudut

wilayahnya,

maka

penyelenggaraannya ditentukan Pemerintah Pusat. Dilihat dari substansi
(materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh
sistem rumah tangga (huishuoding) otonomi daerah yang diadopsi.19
Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam konteks
penyelenggaraan

negara

kesatuan

(eenheidstaat).

Otonomi

daerah

merupakan wadah kehidupan demokrasi. Rakyat melalui para wakil mereka
(DPRD), turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan

17

Bagir Manan, Menyongsong Fajar..., Op.Cit. hlm.37.

18Ibid.
19

Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum...., Op.Cit., hlm. 410.
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otonomi daerah yang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi.
Rakyat

mengatur

rumah

tangga

mereka

sendiri

dalam

rangka

penyelenggaraan otonomi daerah.20
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, ada tiga hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah.
Pertama ialah Desentralisasi yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Kedua, Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,dan/atau
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum. Yang kemudian dimaksud dengan Instansi Vertikal
adalah

perangkat

nonkementerian

kementerian

yang

mengurus

dan/atau
Urusan

lembaga

Pemerintahan

pemerintah
yang

tidak

diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka
Dekonsentrasi. Ketiga, Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari
Pemerintah

Daerah

provinsi

kepada

Daerah

kabupaten/kota

untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi.
Ketiga hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di atas tentu
harus dilakukan dengan tetap mengacu pada batasan yang telah diatur
dalam pasal 18A ayat (1) yang menegaskan bahwa “Hubungan wewenang
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan
kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Selain itu

juga dalam batasan Pasal 18B ayat (1) dimana Negara mengakui dan

20Ibid.,

hlm. 411.
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menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Adapun

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

merupakan

daerah

yang

ditetapkan sebagai daerah istimewa. Artinya hubungan kewenangan antara
pusat dengan Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilakukan dalam koridor
keistimewaan yang dimiliki oleh DIY. Berkaitan dengan kewenangan daerah
dalam penanggulangan kemiskinan, daerah diberikan kewenangan untuk
menangani kemiskinan dimana hal tersebut merupakan urusan bidang
sosial. Adapun urusan bidang sosial merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal ini ditegaskan dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah,

dimana

bidang

sosial

merupakan

urusan

pemerintahan wajib. Artinya penanggulangan kemiskinan merupakan
tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

A.2. Teori Kebijakan Publik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
menjelaskan bahwa

penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari

upaya untuk menuju terwujudnya kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 30
huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial,

dirumuskan

kesejahteraan

sosial

bahwa
yang

penetapan
bersifat

kebijakan

lokal

selaras

penyelenggaraan
dengan

kebijakan

pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial.
Sehingga berdasarkan hal tersebut, pemerintah menyusun arah kebijakan,
strategi, dan sasaran yang tertuang dalam peraturan daerah sebagai upaya
untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.
Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan merupakan
bentuk kebijakan publik yang disusun sebagai upaya dan strategi
pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Analisis terhadap Kebijakan
penanggulangan kemiskinan penting dilakukan untuk mengetahui sejauh
30

mana pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah
berhasil atau tidak, mengalami kendala atau tidak serta untuk mengukur
keberhasilan sejauh mana masyarakat miskin bisa dientaskan melalui
kebijakan tersebut.
a. Pengertian Kebijakan Publk

Kebijakan Publik dapat diartikan sebagai apapun yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan21. Definisi kebijakan
publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan
(decision

making),

menggunakan

dimana

keputusan

pemerintah
otoritatif,

mempunyai
termasuk

wewenang
keputusan

untuk
untuk

membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya
Selain pengertian tersebut, kebijakan publik juga berarti pola
ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif

yang saling

tergantung, termasuk keputusan keputusan untuk tidak bertindak, yang
dibuat oleh badan atau kantor pemerintah22 . Mustopadidjaja menjelaskan,
bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan
pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut
dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan23
Kadji

mengemukakan

bahwa

terdapat

beberapa

unsur

yang

terkandung dalam kebijakan publik sebagai berikut24 :
1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada
tujuan tertentu.
2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat
pemerintah.
3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
21Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Prentice Hall Inc, Englewood Cliff, New Jersey,
1978, hlm. 3.
22William N. Dunn, Public Policy analysis: an introduktion 2nd ed, 1994, hlm. 132.
23Mustopadidjaja , AR, Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan
Evaluasi Kinerja, Penerbit LAN, Jakarta, 2003, hlm. 30.
24Kadji, Yulianto, Impelemntasi Kebijakan Publik melalui MSN Aprproach, Jurnal Teknologi dan
Manajemen Indonesia, Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008, Univesrsitas Merdeka Malang, 2008, hlm.
10.
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4) Kebijakan

publik

bersifat

positif

(merupakan

tindakan

pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah
publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan
perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).
Dengan

memahami

pendapat

beberapa

ahli

tentang

kebijakan

tersebut, dapat diketahui beberapa ciri/karakeristik penting dari pengertian
kebijakan publik. Karakteristik tersebut adalah :
1) Kebijakan

adalah

suatu

tindakan

pemerintah

yang

mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2) Kebijakan

dibuat

melalui

tahap-tahap

yang

sistematis

sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan
yang akan dipecahkan tercakup.
3) Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi
pelaksana.
4) Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau
tidaknya dalam menyelesaikan masalah.
5) Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditatati dan
berlaku mengikat terhadap warganya.
Kebijakan merupakan tujuan yang di putuskan dengan memiliki
aturan formal oleh pemerintah atau penguasa dalam keputusan politis yang
sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sekali-sekali akan berubah
(dinamis).Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pemerintah baik di pusat
maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu; ada yang
berbentuk

Undang-undang,

Peraturan-peraturan

Pemerintah,

Kepres,

Kepmen, keputusan Gubernur dan lain-lain. Kebijakan di sini dapat berupa
rencana aksi untuk merespon atau mengatasi masalah atau mencapai
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tujuan tertentu ataupun grand design dan road map pengembangan
kebijakan dalam bidang-bidang tertentu.
b. Formulasi/penyusunan kebijakan/peraturan

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik
merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi
kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan
telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam
mencapai

tujuan-tujuannya

ketidaksempurnaan

pengolahan

sebagian
tahap

besar

bersumber

formulasi25. Islamy

pada

mengatakan

bahwa policy formulation sama dengan pembentukan kebijakan merupakan
serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara
terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini didalamnya termasuk
pembuatan keputusan26.
Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menurut Winarno27 , dapat
dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah
memutuskan secara umum apa yang apa yang harus dilakukan atau
dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan
tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang
menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan
selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan
dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh
seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau
menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Sejalan dengan pendapat
Winarno,
kedalam

maka
tahap

Islamymembagi

proses

formulasi

kebijakan

perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda

25Samodra, Wibawa., Yuyun . P dan Agus P, Evaluasi Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm. 2.
26M Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Cetakan Keempat belas,
PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 24.
27Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Media Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm.
94.
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pemerintah,

perumusan

usulan

kebijakan,

pengesahan

kebijakan,

pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan.
1)

Perumusan masalah kebijakan.

Pada prinsipnya, walaupun suatu peristiwa, keadaan dan situasi
tertentu dapat menimbulkan satu atau beberapa problem, tetapi agar hal itu
menjadi masalah publik tidak hanya tergantung dari dimensi obyektifnya
saja, tetapi juga secara subyektif, baik oleh masyarakat maupun para
pembuat

keputusan,

dipandang

sebagai

suatu

masalah

yang patut

dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, suatu problem,
untuk bisa berubah menjadi problem umum tidak hanya cukup dihayati
oleh banyak orang sebagai sesuatu masalah yang perlu segera diatasi, tetapi
masyarakat perlu memiliki political will untuk memperjuangkannya dan
yang lebih penting lagi, problem tersebut ditanggapi positif oleh pembuat
kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan problem umum itu
menjadi problem kebijakan, memasukannya kedalam agenda pemerintah
dan mengusahakannya menjadi kebijakan publik, maka langkah pertama
yang

harus

dilakukan

oleh

setiap

pembuat

kebijakan

adalah

mengidentifikasikan problem yang akan dipecahkan kemudian membuat
perumusan yang sejelas-jelasnya terhadap problem tersebut. Kegiatan ini
merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan
terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut
sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan
kebijakan.
2) Penyusunan agenda pemerintah.
Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak
jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan
problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk
diperhatikan secara serius dan aktif, sehingga biasanya agenda pemerintah
ini mempunyai sifat yang khas, lebih kongkrit dan terbatas jumlahnya.
Selanjutnya, setelah problem publik tersebut dimasukkan ke dalam agenda
pemerintah, maka para pembuat keputusan memprosesnya kedalam fase34

fase, yang oleh Jones (ibid) dibagi kedalam 4 (empat) tahap, yakni : (1)
problem definition agenda yaitu hal-hal (problem) yang memperoleh
penelitian dan perumusan secara aktif dan serius dari para pembuat
keputusan ; (2) proposal agenda, yaitu hal-hal (problem) yang telah
mencapai

tingkat

diusulkan,

dimana

telah

terjadi

perubahan

fase

merumuskan masalah kedalam fase memecahkan masalah ; (3) bargaining
agenda, yaitu usulan-usulan kebijakan tadi ditawarkan untuk memperoleh
dukungan secara aktif dan serius ; dan (4) continuing agenda, yaitu hal-hal
(problem) yang didiskusikan dan dinilai secara terus menerus.
c. Perumusan usulan kebijakan

Tahap

ini

merupakan

kegiatan

menyusun

dan

mengembangkan

serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, meliputi :
1) Identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan
masalah. Terhadap problem yang hampir sama atau mirip, dapat
saja dipakai alternatif kebijakan yang telah pernah dipilih, akan
tetapi terhadap problem yang sifatnya baru maka para pembuat
kebijakan dituntut

untuk secara kreatif menemukan dan

mengidentifikasi alternatif kebijakan baru sehingga masingmasing

alternatif

jelas

karakteristiknya,

sebab

pemberian

identifikasi yang benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan
akan mempermudah proses perumusan alternatif.
2) Mendefinisikan dan merumuskan alternatif, bertujuan agar
masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat
kebijakan itu jelas pengertiannya, sebab semakin jelas alternatif
itu diberi pengertian, maka akan semakin mudah pembuat
kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan
negatif dari masing-masing alternatif tersebut.
3) Menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap
alternatif, sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai
bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing, sehingga
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dengan mengetahui bobot yang dimiliki oleh masing-masing
alternatif maka para pembuat keputusan dapat memutuskan
alternatif

mana

yang

dilaksanakan/dipakai.

lebih

Untuk

memungkinkan

dapat

melakukan

untuk
penilaian

terhadap berbagai alternatif dengan baik, maka dibutuhkan
kriteria tertentu serta informasi yang relevan.
4) Memilih alternatif yang memuaskan. Proses pemilihan alternatif
yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk
dilaksanakan
kebijakan

barulah

berhasil

dapat

dalam

dilakukan

melakukan

setelah

pembuat

penilaian

terhadap

alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang telah dipilih secara
memuaskan akan menjadi suatu usulan kebijakan yang telah
diantisipasi untuk dapat dilaksanakan dan memberikan dampak
positif. Tahap pemilihan alternatif yang memuaskan selalu
bersifat obyektif dan subyektif, dalam artian bahwa pembuat
kebijakan akan menilai alternatif kebijakan sesuai dengan
kemampuan rasio yang dimilikinya, dengan didasarkan pada
pertimbangan terhadap kepentingan pihak-pihak yang akan
memperoleh pengaruh sebagai konsekwensi dari pilihannya.
d. Pengesahan kebijakan

Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan
proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsipprinsip yang diakui dan diterima (comforming to recognized principles or
accepted standards). Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah
variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara,
sistem politik dan sebagainya.
Proses

pengesahan

kebijakan

adalah

proses

penyesuaian

dan

penerimaan secara bersama tehadap prinsip-prinsip yang diakui dan
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ukuran-ukuran yang diterima. Menurut Anderson dalam Islamy

28,

proses

pengesahan kebijakan diawali dengan kegiatan: (a) Persuasion, yaitu usahausaha untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai
kedudukan seseorang dan mereka mau menerimanya sebagai milik sendiri;
(b) Barganing, yaitu suatu proses dimana kedua orang atau lebih
mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur setidak-tidaknya tujuantujuan mereka tidak sepakati agar dapat merumuskan serangkaian
tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak ideal bagi mereka.
Barganing meliputi perjanjian (negotiation); saling memberi dan menerima
(take and give); dan kompromi (compromise). Pada tahap ini para aktor
berjuang agar alternatifnya yang di terima dan juga terjadi interaksi dengan
aktor-aktor lain yang memunculkan persuasion dan bargaining. Penetapan
kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum
yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang
dihasilkan

seperti

Undang-Undang,

keputusan

Presiden,

keputusan-

keputusan Menteri, keputusan Gubernur, Peraturan Daerah dan sebagainya
dapat diterima oleh masyarakat.
Kebijakan publik merupakan

semua kebijakan yang berkaitan

dengan hukum ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh
lembaga yang berwenang. Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan,
perundang-undangan, keputusan, dan pelaksanaan yang dibuat oleh
Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; Birokrasi pemerintahan; Aparat
penegak hukum; dan Badan-badan pembuat keputusan publik yang lain.
Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik pada
dasarnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu
kebijakan publik harus bertumpu pada keinginan, harapan, tuntutan, dan
kebutuhan masyarakat. Masyarakat merupakan pelaksana dari kebijkanan
publik. Tanpa dukungan dari masyarakat, suatu kebijakan tidak akan
dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan akan menimbulkan protes dan

28M.

Irfan Islamy, Prinsip-prinsip..., Op.Cit., hlm. 100.
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gejolak.Untuk

menjamin

bahwa

kebijakan

yang

disusun

akan

mengakomodir kepentingan masyarakat serta tidak akan merugikan maka
partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan
publik.
Lasswell dalam Dunn (2000) yang menyatakan bahwa Analisis
Kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan
dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan publik mempunyai
peran yang sangat penting untuk membantu seorang pembuat kebijakan
dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan
analisis,

memisahkan

dan

mengklarifikasi

persoalan

mengungkap

ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru
dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide kedalam kebijakankebijakan

yang

utamanya

untuk

mudah

diwujudkan

memberikan

dan

direalisasikan.

masukan-masukan

Kontribusi

terutama

dengan

memperhitungkan keutamaan dan kepekaan parameternya.
Weimer and Vining, (1998:1) mengemukakan bahwa : The product of
policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public
policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat
atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang
masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik
berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan
yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan
tujuan kebijakan. Adapun proses kebijakan publik digambarkan sebagai
berikut:
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Gambar Proses Kebijakan Publik Dunn
Dunn menyatakan bahwa metodologi analisis kebijakan menyediakan
informasi yang berguna untuk menjawab lima macam pertanyaan:
1. Apa hakekat permasalahan?
2. Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi
masalah dan apa hasilnya?
3. Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah?
4. Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah
?,dan
5. Hasil apa yang dapat diharapkan?
Jawaban

terhadap

pertanyaan-pertanyaan

tersebut

di

atas

membuahkan informasi tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan,
aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan. Dan Kriteria
keputusan yang digunakan melandasi rekomendasi terdiri dari enam tipe
utama, antara lain: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kriteria kesamaan,
responsivitas, dan kriteria kelayakan.
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Pengertian lain yang perlu dipahami dalam melakukan analisis
terhadap

penangulangan

kemiskinan

adalah

tentang

kelembagaan.

Kelembagaan menurut Ostrom, (1985-1986) adalah aturan dan ramburambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok
masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling
tergantung satu sama lain. Penataan institusi (institusional arragements
dapat ditentukan oleh beberapa unsur-unsur aturan operasional untuk
mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan
menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan
operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi. Berdasarkan
pengertian tersebut maka analisis yang akan dilakukan dalam kajia ini
terkait dengan dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai aturan dalam
penanggulangan kemiskinan di DIY

A.3. Teori Ekonomi Tentang Kemiskinan
1. Pengertian Kemiskinan
Pengertian kemiskinan, awal mula didefinisikan oleh Adam Smith
tahun 1776

yang menguraikan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi

dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum
yang diperlukan secara alamiah oleh tubuh29. Pengertian ini, secara
eksplisit merujuk pada kebutuhan fisik minimum agar manusia bisa hidup
secara biologis. Dalam perkembangannya, Adam Smith tidak saja merujuk
pada kebutuhan biologis semata, namun mencakup pula kebutuhan sosial.
Sebagai contoh, untuk kehidupan Eropa pada saat itu, seseorang yang tidak
mampu memakai pakaian lenan dianggap tidak layak bergaul (tidak
bermartabat), maka seseorang yang tidak mampu memakai baju lenan,
meskipun dapat memenuhi kebutuhan fisiknya, juga termasuk dalam
golongan miskin.

29Davis, E. Philip and Sanchez-Martinez, Miguel, 2015, Economic Theory of Poverty, Ed. Juni,
www.JRF.org.uk 2015
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Pandangan lain tentang kemiskinan dikemukakan oleh Karl Marx.
Menurut Marx kemiskinan seseorang merupakan kondisi dimana dirinya
tidak mampu melakukan berbagai hal yang lazim dilakukan orang pada
umumnya30. Dalam pengertian ini Marx lebih percaya bahwa kemiskinan
bukan suatu dimensi absolut, tetapi lebih pada dimensi relatif. Konsep Marx
ini dalam perkembangannya lebih banyak diadopsi, terutama dalam hal
mengukur kemiskinan dengan memasukkan berbagai aspek sosial, untuk
bisa hidup layak di masyarakat. Dengan menggunakan konsep Marx ini,
selanjutnya

Seebohm

kemiskinan

menjadi

Rowntree
kemiskinan

pada
primer

abad
dan

19,

mengklasifikasikan

kemiskinan

sekunder.

Kemiskinan primer merupakan kondisi dimana seseorang tidak bisa
memenuhi kebutuhan fisik primer berupa pangan, sandang, dan papan;
sementara kemiskinan sekunder merupakan kemiskinan dimana seseorang
tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih luas, misalnya
sanitasi yang sehat, air bersih, transportasi, pendidikan, dan kebutuhankebutuhan sosial lain yang menjadikan seseorang mampu bergaul dengan
setara di masyarakat.
Dengan mendasarkan pada konsep Adam Smith, Marx, maupun
Rowntree, konsep dan definisi kemiskinan ada beberapa dekade terakhir
berkembang cukup pesat. Office National Statistic misalnya, mendefinisikan
kemiskinan sebagai situasi di mana sumber daya seseorang (terutama
sumber

daya

materinya)

tidak

cukup

untuk

memenuhi

kebutuhan

minimum (termasuk partisipasi sosial)31.
Dari berbagai uraian yang berkembang, kolompok Adam Smith dan
pengikut-pengikutnya (yang selanjutnya dikenal dengan kelompok klasik
dan neoklasik) memfokuskan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan
seseorang memperoleh penghasilan tertentu untuk membiayai hidupnya,
dimana penghasilan tertentu itulah yang disebut garis kemiskinan.

Phillip ang Miguel, Ibid, 2015
for National Statistics, 2013, Poverty and Social Exclusion in the UK and EU, 20052011. UK: Office for National Statistics
30

31Office
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Berdasarkan

konsep

klasik

ini

orang

miskin

adalah

orang

yang

penghasilannya dibawah garis kemiskinan, dan berdasarkan pandangan ini
maka kemiskinan bersifat absolut. Jika semua orang sudah mampu
memiliki panghasilan diatas garis kemiskinan maka sudah tidak ada lagi
kemiskinan. Sementara itu, berdasarkan konsep Marx dan pengikutpengikutnya,

kemiskinan

adalah

bersifat

relatif.

Penduduk

yang

pendapatannya merupakan kelompok terendah (misalnya 10%) adalah
merupakan penduduk miskin. Berdasarkan konsep ini, maka kemiskinan
bersifat relatif dan dengan demikian kimiskinan tidak akan habis sampai
kapanpun.
Keberagaman
bahwa

kemiskinan

pandangan
pada

tentang

dasarnya

kemiskinan

bersifat

multi

mengindikasikan
dimensi.

Hal

ini

menjadikan bahwa pengukuran kemiskinan adalah sesuatu yang tidak
mudah dan rumit. Namun demikian pengukuran tetap penting karena
dengan memberikan pengukuran, maka dapat memberikan gambaran bagi
pengambil kebijakan untuk menyusun intervensi dalam penanggulangan
kemiskinan. Bank Dunia (2005) menyatakan ada beberapa alasan mengapa
kemiskinan perlu diukur, antara lain:
a. Agar orang miskin selalu mendapat perhatian;
b. Mengidentifikasi kelompok miskin guna melakukan intervensi dan
pengentasan kemiskinan;
c. Monitoring dan evaluasi program-program pengentasan kemiskinan; dan
d. Evaluasi

kebijakan

dan

keberhasilan

lembaga

pemerintah

dalam

pembangunan.
Karena pentingnya pengukuran kemiskinan tersebut, maka beberapa
lembaga menyusun garis kemiskinan, yang digunakan sebagai penentu
apakah seseorang atau rumah tangga termasuk golongan miskin atau tidak.
Garis kemiskinan yang paling banyak diikuti oleh negara-negara di dunia
adalah indikator Bank Dunia. Garis kemiskinan menurut Bank Dunia
adalah US $ 1-2 perkapita per hari. Sementara di Indonesia lebih merujuk
pada Badan Pusat Statistik (BPS) dimana garis kemiskinan adalah biaya
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konsumsi senilai 2100 Kalori perkapita per hari. Konsep BPS ini awalnya
merujuk pada ketentuan lembaga dibawah PBB yaitu FAO yang dirujuk oleh
banyak negara di dunia. Berdasarkan garis tersebut selanjutnya muncul
nilai rupiah yang bisa berbeda-bida tiap daerah tergantung tingkat harga
(laju inflasi) di daerah tersebut.
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di
tengah-tengah

masyarakat

yang

bersifat

multidimensional.

SMERU

menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri (menurut Suharto)
yakni sebagai berikut:
i. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan,
sandang, pangan).
ii. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya
sepertiKesehatan,
Pendidikan,
Sanitasi,
Air
bersih,
dan
Transportasi.
iii. Ketiadaan jaminan masa depan (karna tiada investasi untuk
pendidikan dan keluarga).
iv. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun
masal.
v. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan
sumber alam.
vi. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
vii. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian
yang berkesinambungan.
viii. Ketidakmampuan untuk berusaha karna cacat fisik maupun
mental.
ix. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial sepertiAnak
terlantar, Wanita korban tindak kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT), Janda miskin, dan Kelompok marjinal dan terpencil.
2. Faktor Penyebab Kemiskinan
Meskipun kemiskinan bersifat multi dimensi, namun beberapa
literatur sepakat bahwa faktor dominan dari kemiskinan adalah faktor
ekonomi, yaitu rendahnya pendapatan. Terdapat banyak faktor, mengapa
pendapatan seseorang rendah sehingga masuk dalam kelompok miskin.
Salah satu teori yang cukup populer dalam menjelaskan sebab-sebab
kemiskinan adalah teori lingkaran kemiskinan (the vicious cycle of poverty).
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MISKIN

Kualitas konsumsi
rendah

Penghasilan Rendah

Tidak mampu
mengakses pendidikan

Produktivitas rendah

Pendidikan rendah

Upah rendah

Kesehatan rendah

Gambar 1: Lingkaran Kemiskinan
Lingkaran tersebut menjelaskan bahwa seseorang miskin, pada
umumnya tidak memiliki sumber daya untuk mengakses pendidikan,
sehingga pada umumnya tingkat pendidikannya rendah. Selain itu, juga
tidak mampu mengkonsumsi makanan dengan gizi optimal. Jika sakit pada
umumnya juga tidak mampu mengakses pengobatan yang standard. Oleh
karena itu tingkat kesehatan juga rendah. Rendahnya tingkat pendidikan
dan kesehatan mengakibatkan, produktivitas rendah. Jika bekerja pada
umumnya memiliki upah yang rendah, dan jika berusaha (termasuk
bertani) pada umumnya menggunakan pola-pola yang subsisten, sehingga
nilai tambah yang dihasilkan juga rendah. Akibatnya penghasilan rendah
dan selanjutnya miskin.
Dari rantai lingkaran kemiskinan tersebut, maka untuk mengatasi
kemiskinan, program yang dikembangkan adalah bagaimana memotong
rantai kemiskinan dengan beberapa jalur sekaligus, baik jalur pendidikan,
jalur

kesehatan,

dan

jalur

pemberdayaan.

Ketiga

jalur

ini

dapat

dikembangkan sedemikian rupa sehingga penduduk miskin akan memiliki
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produktivitas yang tinggi dan selanjutnya akan memiliki pendapatan yang
tinggi

sehingga

terlepas

dari

kemiskinan.

Pengembangan

program

penanggulangan kemiskinan dapat memuat program-program yang terkait
dengan pengurangan beban ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar
lainnya yaitu rumah yg layak, jamban/sanitasi dan lain-lain. Juga
diperlukan program pengendalian penduduk melalui program KB bagi warga
miskin.
Meskipun dalam lingkaran kemiskinan, nampak variabel yang
mempengaruhi cukup sederhana, namun riil pengentasan kemiskinan
adalah sangat kompleks. Banyak dimensi yang cukup kompleks dan sangat
spesifik. Penyebab kemiskinan bisa bersifat, sosial (sistem sosial yang
menjadikan masyarakat tidak produktif), kultural (budaya), natural (alam,
misalnya alam yang kering dan tidak subur), maupun kemiskinan yang
bersifat turun temurun. Masing-masing tipe kemiskinan memerlukan
penanganan yang berbeda-beda. Bank Dunia bahkan mendiskripsikan
beberapa penyebab kemiskinan yang lazim terjadi di beberapa negara
berkembang, termasuk Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi penyebab
kemiskinan menurut Bank Dunia:
1. kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal
2. Terbatasnya

ketersediaan

bahan

kebutuhan

dasar,

sarana

dan

prasarana
3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sector
4. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan
sistemyang kurang mendukung
5. Adanya

perbedaan

sumber

daya

manusia

dan

perbedaan

antara sektorekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).
6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam
masyarakat
7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang
mengelola sumber daya alam dan lingkungan-nya
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8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good
governance)
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak
berwawasan lingkungan.
Berdasarkan analisis Bank Dunia tersebut di atas, kemiskinan bahkan
bisa disebabkan oleh rendahnya good governance pemerintah, termasuk
korupsi.Dari pengertian dan penyebab kemiskinan tersebut dapat dipahami
bahwa dimensi kemiskinan menyangkut beberapa aspek-aspek sebagai
berikut32 :

32Suharto, Edi (2005), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama hlm.133.
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Dimensi kemiskinan terdiri dari beberapa aspek
1. Aspek ekonomi
Secara ekonomi, kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan
sumberdaya yang dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup
dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.
2. Aspek Politik
Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power).
Kekuasaan dalam pengertiaan ini mencakup tatanan system politik yang
dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau
dan menggunakan sumberdaya.Ada tiga pertanyaan mendasar terhadap
pertanyaan ini, yaitu:
a. Bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada
dalam masyarakat.
b. Bagaimana orang turut ambil bagian dalam dalam pembuatan
keputusan penggunaan sumber dana yang tersedia.
c. Bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan
kegiatan kemasyarakatan.
3. Aspek sosial-psikologis
Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjukkan pada kekurangan
jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan
kesempatan-kesempatan

peningkatan

produktivitas.

Kemiskinan

merupakan persoalan klasik, yang sampai saat ini masih dicari rumusan
solusi dan penangannya. Oleh karena menyangkut berbagai dimensi sosial
maka penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan dengan konsep
tunggal. Strategi penanggulangan kemiskinan masih harus terus menerus

47

selalu dikembangkan. Bila dipetakan, literatur mengenai kebijakan sosial
dan pekerjaan sosial menunjukkan dua paradigma seperti tabel berikut33:
Tabel Paradigma Edi Suharto
PARADIGMA

Neo-Liberal

Demokrasi-Sosial

Landasan Teoritis

Individual

Struktural

Konsep
indicator
kemiskinan

dan Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Relatif

Penyebab
Kemiskinan

Kelemahan
dan
pilihan
pilihan
individu; lemahnya
pengaturan
pendapatan;
lemahnya
kepribadiaan
(malas,
pasrah,
bodoh).

Ketimpangan
struktur
ekonomi
dan politik; ketidak
adilan sosial

Strategi
penanggulangan
kemiskinan

→ Penyaluran
pendapatan
terhadap
orang
miskin
secara
selektif.

→ Penyaluran
pendapatan secara
universal

→ Perubahan
fundamental dalam
→ Memberi
pola-pola
pelatihan
pendistribusian
keterampilan
pendapatan melalui
pengelolaan
Negara
dan
keuangan
melalui kebijakan social.
inisiatif masyarakat
dan LSM.

Konsep kemiskinan secara utuh ” holistik” dapat dijelaskan dengan
memperhatikan beberapa pemahaman sebagai berikut34:

33Suharto, Edi
.. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan Sosial, Cet .3. Bandung: PT Rafika Aditama2009,
hlm.132
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(a)

kemiskinan

setidaknya

tidak

diterjemahkan

dari

aspek

karakteristik subyektifitas si miskin secara statis, melainkan
dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si
miskin dalam merespon kemiskinannya, termasuk efektifitas
jaringan sosial (lembaga kemasyarakatan dan program-program
anti kemiskinan setempat) dalam menjalankan fungsi sosial;
(b)

kemiskinan

hendaknya

tidak

didefinisikan

sebagai

ukuran

indikator tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit
analisis keluarga atau rumah tangga dengan jaringan sosial yang
ada disekitarnya;
(c)

konsep

kemampuan

sosial

dipandang

lebih

lengkap

menerjemahkan teori kemiskinan dari pada konsep pendapatan
dalam memotret sekaligus dinamika kemiskinan;
(d) kemiskinan seyogyanya dapat diterjemahkan dengan difokuskan
pada pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dengan
mencakup:

kemampuan

keluarga

pencaharian,

memenuhi

menjalankan

sumber-sumber,

miskin

kebutuhan

memperoleh

mata

mengelola

aset,

dasar,

berpartisipasi

dalam

kegiatan

kemasyarakatan, serta kemampuan dalam menghadapi goncangan
dan tekanan.
Penanggulangan kemiskinan, terkait dengan kinerja lembag-lembaga
yang menanganinnya. Beberapa indikator kunci untuk

mengukur fungsi

dan peran lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga pemerintah dalam
menangani kemiskinan yaitu:
1. Kemampuan lembaga dalam memperoleh sumberdaya (SDM dan
finansial) untuk menjalankan peran atau fungsi utamanya
2. Kemampuan

lembaga

dalam

mengelola

aset

menjangkau

sumberdaya,

2010.

34Suharto,

S, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Reflika Aditama, Bandung.
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3. Kemampuan lembaga untuk mengelola partisipasi masyarakat
dalam program anti kemiskinan.
A.4. Teori Sosiologi Sosiologis tentang Kemiskinan
Pembangunan merupakan keniscayaan, terutama bagi negara-negara
yang sedang berkembang seperti Indonesia, agar mampu bersaing dan
bertahan ditengah-tengah persaingan global. Secara umum pembangunan
dapat dimaknai sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem
sosial,

termasuk

didalamnya

aspek

politik,

ekonomi,

infrastruktur,

pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Deddy T
Tikson, menyebut pembangunan sebagai upaya transformasi ekonomi,
strategi, dan budaya yang dilakukan secara sengaja melalui kebijakan dan
strategi menuju ke arah yang diinginkan. Adapun ciri-ciri pembangunan
biasanya ditandai dengan beberapa hal seperti; (a). adanya pemerataan dan
keadilan, (b). menghargai keanekaragaman hayati, yang didasarkan pada
pengelolaan lingkungan, (c). menggunakan pendekatan yang integratif, dan
(d). didasarkan pada perspektif jangka panjang, terutama pada desain
perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
Arah

pembangunan

dalam

realitasnya

termanifestasikan

dalam

bentuk proyek industrial serta pertumbuhan fisik yang secara ekonomis
mampu menghadirkan ukuran-ukuran kesejahteraan, sehingga secara
sosiologis realitas empiris tersebut menjelma menjadi parameter bagi suatu
negara untuk lepas dari keterbelakangan meski kemudian tidak sedikit
negara yang terjebak dalam hegemoni negara lain, dengan kata lain konsep
pembangunan seringkali mengundang ketergantungan suatu negara kepada
negara

lain.

menggambarkan

Theotonio

Dos

situasi

tersebut

Santos
dalam

seorang

sosiolog

teorinya

yang

kemudian

disebut teori

depedensi (ketergantungan) yakni hubungan relasional yang tidak seimbang
antara negara maju (dunia pertama) dan negara terbelakang (dunia
ketiga).35
35

Theotonio Dos Santos, Review, Vol.60, hlm. 231.
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Berangkat pada persepektif pembangunan tersebut maka logika
pembangunan yang dibutuhkan oleh setiap negara adalah pembangunan
yang berkelanjutan, yakni konsep pembangunan yang secara maksimal
memberdayakan potensi atau aset yang dimiliki oleh negara dengan tetap
fokus pada aspek pertumbuhan dan pemerataan. Aspek pertumbuhan
tentunya sudah bisa dipastikan secara fisik, namun yang menjadi persoalan
justru pada aspek pemerataan dimana pada konteks ini berbicara mengenai
distribusi kesejahteraan atau keadilan sosial bagi publik. Jika pemerataan
pembangunan hanya menyentuh kelompok masyarakat tertentu maka bisa
dipastikan ada kelompok masyarakat yang menjadi korban, dan mereka
inilah yang disebut sebagai masyarakat miskin.
Secara langsung atau tidak logika pembangunan yang salah menjadi
prasyarat menculnya masyarakat miskin baik di kota maupun di desa.
Adapun lebih dalam berbicara mengenai kemiskinan kita tidak bisa
melepaskan diri dari faktor-faktor penyebabnya seperti: (a). rendahnya
pendidikan (kebodohan), (b). kurangnya kreativitas individu, (c). tingkat
kelahiran yang tinggi, (d). pengaruh lingkungan, dan (e). keturunan.36
Secara umum kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi bilamana
masyarakat

berada

pada

suatu

kondisi

yang

serba

terbatas,

baik

aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan usaha, pendidikan,
fasilitas hidup lainnya sehingga dalam setiap aktifitas maupun usaha
menjadi sangat terbatas. Dengan kata lain, masyarakat miskin adalalah
mereka yang memiliki keterbatasan untuk mengakses serta mengelola aset
atau sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Adapun
merunut pada tipologi kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Kemiskinan struktural yakni sistem dan struktur sosial masyarakat
yang tidak ramah terhadap masyarakat miskin atau kaum marginal.
2. Kemiskinan kultural yakni kemiskinan yang disebabkan oleh pola
hidup yang tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran
36

Reza Amarta Yoga, Tesis: Strategi Kelangsungan Keluarga Miskin, 2013, hlm.2.
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3. Kemiskinan natural yakni kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi
alam (minim sumber daya alam yang bisa diolah)
Menurut Ginanjar Kartasasmita tipologi kemiskinan di kelompokkan
menjadi37:
1. Persisten Poverty yaitu kemiskinan yang terjadi secara turun temurun
2. Cyclical Poverty yaitu kemiskinan yang dasar logikanya mengikuti
kemiskinan struktural, dimana polanya bergantung pada siklus
ekonomi
3. Seasonal Poverty yaitu kemiskinan musiman, biasanya dialami oleh
masyarakat petani atau pesisir pantai.
4. Accidental Poverty yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh bencana
alam.
Adapun merujuk pada tipologi kemiskinan tersebut maka perlu
dilakukan analisa mendalam atas pola kemiskinan yang terjadi di Daerah
Istimewa Yogyakarta, apakah tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan
sosial (Gini Rasio) disebabkan oleh faktor struktural yakni ketiadaan akses
atas aset dan pemerataan pembangunan ataukah faktor kultural yang ada
kecenderungan dilatarbelakangi oleh sikap mental masyarakat miskin
dimana tidak mau berusaha keluar dari rantai kemiskinan.
Secara sosiologis, memahami akar kemiskinan di

Daerah Istimewa

Yogyakarta sudah tentu tidak bisa dibaca secara tunggal, artinya memang
tidak mungkin hanya menimpakan kesalahan pada persoalan pemerataan
pembangunan ansich. Dengan kata lain aspek kultural serta sikap mental
menjadi point penting yang tidak bisa dilepaskan. Adapun disamping itu
masyarakat DIY secara kultural hidup dengan nilai filosofi yang tinggi
seperti: mangan ora mangan kumpul, sithik eding, tuna sathak bathi sanak,
dan konsep filosofis lainnya yang sangat mempengaruhi pola pikir dan
perilaku. Secara umum nilai filosofis tersebut membawa dampak psikologis
37

Ginanjar Kartasasmita, Memadukan Pembangunan dan Pemerataan, CiDES, 1996
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kepada masyarakat agar jangan terlalu bernafsu mencari materi atau
kehidupan

dunia,

maka

tidak

jarang

masyarakat

Daerah

Istimewa

Yogyakarta ditemui dengan prinsip hidup “sak madyo” atau “narimo ing
pandum”, bahwa hidup itu tidak perlu “ngoyo” karena semua sudah ada
yang mengatur, jadi segala takdir Tuhan harus diterima dengan ikhlas. Pada
satu sisi prinsip ini membawa efek psikologis yang positif, namun disisi
yang lain bisa jadi membawa dampak negatif, dalam pengertian tidak
adanya usaha keras dari masyarakat miskin untuk merubah kehidupannya.
Mereka seperti menikmati kemiskinan yang telah ditakdirkan pada dirinya.
Disamping persoalan sikap mental yang dimiliki masyarakat miskin,
bukan tidak mungkin sikap mental tersebut muncul dikarenakan tidak
adanya

kepedulian

sebenarnya

ikatan

dari
sosial

komunitas

sosial

(social

bonding)

disekelilingnya,
menjadi

disinilah

kunci

untuk

menyelesaikan. Berbicara mengenai ikatan sosial, Emile Durkheim dalam
teori solidaritas sosial mencoba memahami tipologi masyarakat yang ada di
desa dan di kota yakni dengan mendefiniskan mengenai solidaritas sosial
mekanik dan solidaritas sosial organik38. Solidaritas sosial mekanik
bercirikan adanya ikatan sosial yang kuat, masih memegang norma dan
nilai, ketiadaan atas ketergantungan, dan masih berlakunya hukuman
sosial. Sedangkan solidaritas sosial organik berlogika kebalikannya. Jika
dianalisa

dengan

teori

tersebut

maka

sangat

dimungkinkan

model

solidaritas sosial di mana masyarakat miskin tersebut berada adalah
solidaritas organik dimana ikatan sosialnya lemah.
Dalam

perspektif

sosiologis,

upaya

untuk

mengentaskan

atau

menanggulangi kemiskinan adalah dengan mengantisipasi setiap faktor
yang

menjadi

penyebab

munculnya

kemiskinan

sebagaimana

telah

teruraikan diatas. Dalam konteks masyarakat modern seperti saat ini,
konteks

kemiskinan

lebih

disebabkan

oleh

kebodohan,

kurangnya

keterampilan teknis, etos kerja yang tumpul, dan kesempatan kerja yang

38

Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Pustaka Utama, Gramedia
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rendah. Disamping itu, fenomena kemiskinan di Indonesia juga disebabkan
oleh adanya gaya hidup masyarakat yang konsumtif, namun tidak diiringi
dengan etos kerja untuk mencari penghasilan yang lebih baik 39. Dengan
memahami secara mendasar terkait permasalahan kemiskinan tersebut
maka diperlukan pendekatan lintas sektoral yang tidak hanya terfokus pada
program penanggulangan kemiskinan, namun juga pendekatan secara
sosiologis dengan mengedepankan upaya penyadaran dan mendorong
pemberdayaan masyarakat melalui penguatan solidaritas maupun modal
sosial.
Merujuk pada teori modal sosial sebagai salah satu landasan teoritik
bagi fenomena kemiskinan untuk bisa bertahan hidup, secara umum modal
sosial dapat diartikan yakni ‘the sum of the actual and potential resources
embedded within, available through, and derived from the network of
relationships posessesed by an individual or social unit”40. Pemahaman
tersebut sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Colemen dalam
Hans Westlund dan Roger Bolton, yakni “social capital to be found in the
links (relation) between individual or actors”41. Dengan kata lain modal sosial
sebagai suatu sumberdaya yang ada di dalam dinamika dan relasi sosial
masyarakat. Kekuatan sumberdaya tersebut tentunya tidak berada dalam
ruang kosong atau menegasikan prinsip yang melekat dalam modal sosial
itu sendiri yakni prinsip akan harapan, komitmen atas nilai-nilai bersama,
dan relasi yang saling menguntungkan. Modal sosial inilah yang secara
kultural akan membentuk relasi-relasi sosial di masyarakat dimana
interaksi yang terjadi tidak hanya berhenti pada aspek sosiologis semata
namun juga ada relasi ekonomis disana sehingga warga masyarakat, pada
konteks ini warga masyarakat miskin mampu bertahan hidup dan saling
menjaga, sehingga tidak semakin terperosok dalam kondisi perekonomian
yang semakin buruk. Praktek dalam kehidupan yang selama ini cukup

39
40
41

Lukman Soetrisna, Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan, Kanisius, 1997,hlm.16.
Sunyoto Usman, Makalah Modal Sosial, Departemen Sosiologi Fisipol UGM, 2013, hlm. 4.
Jurnal Local Social Capital and Enterpreneurship, 2003
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tersoroti menggunakan modal sosial ini seperti pedagang angkringan,
pedagang pasar, dan jenis usaha lain yang dikelola oleh warga masyarakat
dengan tingkat ekonomi bawah. Pola interaksi ini terbukti membawa
semangat

untuk

bertahan

hidup

sekaligus

memperbaiki

tingkat

kesejahteraan.
Adapun pada aspek yang lebih makro, peran Pemerintah Daerah dan
instansi terkait lainnya harus mampu memberikan peluang ekonomi yang
lebih besar, termasuk salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan atau
regulasi yang mendorong permodalam usaha kecil, mikro, dan menengah
sehingga

praktek

modal

sosial

yang

berjalan

di

dalam

kehidupan

masyarakat miskin mampu berjalan dengan lebih baik dengan diaksesnya
perputaran perekonomian yang lebih besar dan menjanjikan tingkat
pendapatan yang lebih baik. Disinilah sebenarnya peran para aktor yang
terlibat baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta memiliki kepentingan
yang strategis untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Dalam
kacamata teori sosiologi pemahaman atas peran seperti dikemukakan Rolph
Linton dapat diartikan sebagai

the dynamic aspec of status, yang

menandakan bahwa seseorang menjalankan peran sesuai dengan hak dan
kewajiban yang merupakan status. Adapun status atau kedudukan
biasanya didefinisikan sebagai peringkat atau posisi seseorang dalam suatu
kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan dengan
kelompok lain. Pada konteks inilah sebanarnya pemerintah memiliki
peranan

yang

sangat

penting

dalam

penanggulangan

kemiskinan,

sebagaimana dijelaskan oleh Stogdill mengenai peran yakni mengandung
makna sebagai bentuk tanggung jawab dan otoritas.42
Dengan berlandas pada pokok persoalan tersebut dan

beberapa

kemungkinan faktor penyebab kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
maka

perlu

kemudian

memetakan

lebih

dalam

mengenai

karakter

kemiskinan tersebut sehingga nantinya dapat digunakan sebagai dasar
42 Hari Harsono, Kemiskinan di Perkotaan: Studi Kasus Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Miskin di Kota Bogor, UIN Syarif Hidayatullah, 2009, hlm.25.
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penyusunan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan
yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN
PENYUSUNAN NORMA.
Asas

hukum

dalam

sebuah

peraturan

perundang-undangan

mempunyai fungsi yang sangat mendasar. Asas merupakan landasan yang
paling fundamental atas dibentuknya peraturan hukum yang lebih konkret.
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan
peraturan-peraturan, makahal itu disebabkan oleh karena asas itu
mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.43
Barangkali

tidak

berlebihan

apabila

dikatakan

bahwa

asas

merupakan dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku,
sehingga pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum
tersebut. Artinya, asas hukum merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah
dalam pembentukan hukum positif.44
Bahkan

asas

hukum

itu

diidentikkan

dengan

perilaku

dan

kedudukannya diatas norma hukum.Pandangan yang menyatakan bahwa
asas hukum termasuk dalam perilaku, diterima, dan dianut antara lain oleh
Bruggink dalam Rechtreflecties yang diterjemahkan oleh Arief Sidharta.
Bruggink menyatakan antara lain45 :
...asas hukum dapat dianggap termasuk ke dalam tipe kaidah yang
berkenaan dengan kaidah perilaku dan memiliki juga fungsi sejenis
seperti kaidah perilaku. Asas hukum adalah kaidah yang berpengaruh
terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum memainkan peranan
pada interpretasi terhadap aturan hukum, sehingga menentukan
wilayah penerapan kaidah hukum. Karena itu asas hukum dapat
dinyatakan termasuk meta-kaidah

43Satjipto

Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 85
Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Cetakan Keempat,
Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 34
45 SF. Marbun, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, FH UII
Press, 2001, Hlm.16
44Sudikno
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Dari pernyataan Bruggink tersebut dapat dipastikan bahwa asas
hukum juga merupakan perpanjangan dari kaidah perilaku karena asas
hukum juga memberikan arahan pada perilaku yang dikehendaki. Asas
hukum yang telah dinyatakan termasuk dalam meta-kaidah tersebut
membuktikan bahwa asas hukum itu sesungguhnya berada di atas norma
hukum.
Penjelasan di atas kiranya telah mencerminkan pentingnya kajian
terhadap asas dalam penelitian ini sebagai dasar dan petunjuk dalam
menyusunan hukum positif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan program
penanggulangan kemiskinanyang bail, penting untuk mengadopsi beberapa
asas sebagai landasan peraturan ini, diantaranya adalah:
a. Asas kemanusiaan
Makna asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin
harus

memberikan

perlindungan,

penghormatan

hak-hak

asasi

manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia secara proporsional.
b. Asas keadilan sosial
Makna asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin
harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga
negara tanpa kecuali
c. Asas nondiskriminasi
Makna asas “nondiskriminasi” adalah

dalam

penanganan fakir

miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan
asal, suku, agama, ras, dan antargolongan
d. Asas kesejahteraan
Makna asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin
harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.
e. Asas kesetiakawanan
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Makna asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin
harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang
membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
f. Asas pemberdayaan
Makna asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin
harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas
sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.
C. KAJIAN PRAKTIK EMPIRIS
C.1. Kondisi Makro Kemiskinan Di DIY
Jumlah Penduduk Miskin di DIY
Berdasarkan indikator BPS, indikator penduduk miskin adalah
penduduk yang pendapatan per kapita per bulan lebih rendah dari garis
kemiskinan sesuai standar BPS. Tiap-tiap wilayah mempunyai angka garis
kemiskinan yang berbeda-beda tergantung standar pengeluaran di wilayah
yang bersangkutan.Dari data BPS , dapat diketahui bahwa jumlah
penduduk miskin di DIY pada Tahun 2017 masih cukup tinggi yaitu
488.530 jiwa atau 13,02% dari seluruh penduduk di DIY. Prosentase
penduduk miskin tersebut merupakan prosentase tertinggi di Jawa. Hal
tersebut dapat diketahui dari table dibawah ini.
Tabel
Prosentase Penduduk Miskin
Di Beberapa Provinsi Pada Tahun 2017
Kota

Desa

Kota+Desa

Provinsi
Jumlah

%

Jumlah %

Jumlah

%

DKI JAKARTA

389.69

3.77

-

389.69

3.77

JAWA BARAT

2588.62

7.52

1579.82 11.75

4168.44

8.71

-
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JAWA TENGAH

1889.09

11.21 2561.63 14.77

4450.72

13.01

DI YOGYAKARTA 309.03

11.72 179.51

488.53

13.02

JAWA TIMUR

1574.12

7.87

3042.89 15.82

4617.01

11.77

BANTEN

391.03

4.52

284

675.04

5.45

INDONESIA

10673.83 7.72

16.11

7.61

17097.39 13.93

27771.22 10.64

Sumber: BPS (2018)
Sedangkan

jumlah

Penduduk

miskin

pada

masing-masing

Kabupaten/Kota di DIY dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Dari tabel
tersebut dapat diketahui bahwa 3 kabupaten masih memiliki jumlah
penduduk miskin yang cukup tinggi.
Tabel 1.

Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa) Kabupaten/Kota, danDIY
Tahun 2012-2017

Kabupaten
/kota
Kota Yogyakarta

2012

2013

2014

2015

2016

2017

37,55

35,62

35,6

35,98

32,06

159

157

153,49

160,15

142,76

139,59

156,49

152,38

148,39

155

139,15

135,70

92,44

86,5

84,67

88,13

84,34

84,15

Kab. Sleman

116,84

110,84

110,84

110,96

96,36

96,73

Provinsi

565,73

541,95

532,59

550,23

Kab. Bantul
Kab.

32,18

Gunungkidul
Kab. Kulon
Progo

494,90 488,53
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Nasional

28.280,

27.727

28.592,

28.000

27.760

26.582

01

,78

79

,60

,00

,99

Sumber: BPS (2018)
Dari data diatas, pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin tertinggi
ada di Kabupaten Bantul, yaitu sebanyak 159.000 jiwa, dan kedua
Kabupaten

Gunungkidul

sebanyak

156.490

jiwa,

dan

selanjutnya

Kabupaten Sleman sebanyak 110.840 jiwa. Kabupaten Kulon Progo berada
di urutan keempat dan Kota Yogyakarta memiliki penduduk miskin yang
paling sedikit. Pada tahun 2014, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk
miskin di semua kabupaten mengalami penurunan. Pada tahun 2015
jumlah penduduk miskin di semua kabupaten/kota mengalami kenaikan.
Kota Yogyakarta naik menjadi 35.980 jiwa, Kabupaten Bantul naik menjadi
160.150 jiwa. Kabupaten Gunungkidul naik menjadi 155.000 Kabupaten
Kulon Progo naik menjadi 88.130 dan Kabupaten Sleman naik menjadi
110.960. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di DIY mengalami
penurunan dari 550.230 jiwa pada Tahun 2015 menjadi 494.900 pada
Tahun 2016. Jika dibandingkan dengan penurunan ditingkat nasional,
kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin di DIY lebih lambat dan
prosentase

penurunannya

kecil.

Kondisi

tersebut

diperjelas

dengan

memperhatikan kondisi pada tahun 2017, yang menunjukkan bahwa
penurunan jumlah penduduk miskin DIY adalah sebesar 1,29% sementara
Nasional mengalami penurunan sebesar 4,24%.
Penurunan jumlah kemiskinan tersebut, sudah barang tentu terkait
dengan komitmen pengurangan kemiskinan di DIY, yang tertuang dalam
RPJMD. Berikut adalah program-program penurunan Kemiskinan di
wilayah Kabupaten/Kota DIY:
Tabel 2. Program-Program yang Sudah Dilakukan untuk Mencapai Sasaran
Kemiskinan di Dalam RPJMD Kabupaten/Kota DIY
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Kabupaten/Kota
Kota Yogyakarta

Program
Program Penanggulangan Kemiskinan, Program
Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial,
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Kab. Bantul

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan, Program Pengembangan Sentra-sentra
Industri Potensial, Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Program
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kab.

Program Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

Gunungkidul

lainnya, Program Perencanaan Sosial dan Budaya,
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Kab.
Kulon Progo

Program Keluarga Sejahtera, Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak,
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan, Program Perlindungan dan
Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

Kab. Sleman

Meskipun

Program penanggulangan kemiskinan

program

sudah

mengarah

pada

sasaran

penurunan

kemiskinan, target penurunan kemiskinan di DIY belum menjadi indikator
kinerja utama.
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Persentase Penduduk Miskin
Jumlah penduduk miskin absolut tersebut tentu kurang tepat bila
untuk membandingkan kinerja pembangunan daerah. Seperti Sleman
misalnya, meskipun jumlah penduduk miskin Sleman paling banyak,
namun belum tentu mencerminkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi
Sleman kurang baik dibanding yang lain, mengingat jumlah penduduk DIY
terbanyak

berada

di

Kabupaten

Sleman.

Oleh

karena

itu,

perlu

diperbandingkan berdasarkan indikator persentase.
Posisi tingkat kemiskinan agak sedikit berbeda jika dilihat angka
persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di masing-masing
kabupaten/kota. Pada tahun 2012, angka tertinggi berada di Kabupaten
Kulon Progo, posisi ke dua Kabupaten Gunungkidul, ketiga Kabupaten
Bantul, keempat Sleman, dan kelima Kota Yogyakarta. Posisi ini tampaknya
mengalami perubahan pada tahun 2013 dan 2014, dimana Gunungkidul
menjadi urutan pertama dan Kulon Progo menjadi urutan kedua. Secara
rinci, persentase penduduk miskin di tingkat kabupaten/kota, DIY, dan
nasional ditunjukkan pada Tabel 3. berikut:
Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, DIY, dan Nasional
Tahun 2012-2017
Kabupaten/kota

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kota Yogyakarta

9,38

8,82

8,67

8,75

7,70

7,64

Kab. Bantul

17,00

16,00

15,89

16,33

14,55

14,07

Kab. Gunungkidul

22,72

21,70

20,83

21,73

19,34

18,65

Kab. Kulon Progo

23,32

21,39

20,64

21,40

20,30

20,03

Kab. Sleman

10,44

9,68

9,50

9,46

8,21

Provinsi

15,88

15,03

14,55

14,91

13,34

8,13
13,02
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Kabupaten/kota
Nasional

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11,66

11,46

10,96

11,13

10,70

10,12

Sumber: BPS (2017)
Dari Tabel 3. Di atas dapat ditunjukkan bahwa penduduk miskin DIY
persentasenya semakin berkurang dari tahun ke tahun walaupun jumlah
penduduk miskin mengalami kenaikan. Begitu juga dengan persentase
penduduk miskin secara nasional. Jika dibanding nasional, kondisi
penduduk miskin di DIY cukup memprihatinkan. Pada tahun 2013,
persentase penduduk miskin di DIY sebesar 15,03% jauh lebih tinggi
dibanding tingkat nasional yang hanya 11,46%. Sedangkan pada tahun
2014, persentase DIY turun menjadi 15,03% dan pada tahun 2014 juga
mengalami penurunan menjadi 14,55. Sementara tingkat nasional hanya
sebesar 11,46% dan 10,96% pada tahun 2014. Hal yang menarik adalah
penurunan DIY nampaknya lebih lambat dari penurunan Nasional. Pada
tahun 2017, Nasional turun sebesar 0,53% sementara DIY hanya turun
sebesar 0,32%.
1. Indeks Kedalaman dan Keparahan
Meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin memiliki trend
yang semakin menurun, namun tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan di kabupaten/kota cukup bervariasi. Data pada tabel berikut
menunjukkan perbandingan antara jumlah, persentase, tingkat kedalaman,
tingkat keparahan, dan garis kemiskinan di kabupaten/kota di DIY tahun
2014-2017.
Tabel 4. Jumlah, Persentase, Tingkat Kedalaman, Tingkat Keparahan, dan
Garis Kemiskinan di Kabupaten/Kota, DIY, dan Nasional Tahun
2014 - 2017
2014

Jumlah

Persentase Kedalaman Keparahan

Garis
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Kabupaten

penduduk

penduduk

kemiskinan

/kota

miskin

miskin (%)

(Rp/kapita

(000 jiwa)

/bulan)

Yogyakarta

35,60

8,67

1,37

0,36

366.520

Kab. Bantul

153,49

15,89

2,9

0,92

301.986

Gunungkidul

148

20,83

3,9

1,15

243.847

Kulon Progo

84,67

20,64

2,97

0,68

265.575

110

9,5

1,58

0,4

306.961

Provinsi

532,59

14,55

2,35

0,61

335.886

Nasional

28.592,79

10,96

1,75

0,44

330.776

Sleman

2015

Jumlah
penduduk

Kabupaten
/kota

miskin
(000 jiwa)

Persentase
penduduk

Kedalaman Keparahan

miskin (%)

Garis kemiskinan
(Rp/kapita/bulan)

Yogyakarta

35,98

8,75

1,06

0,23

383.966

Kab. Bantul

160.15

16,33

3,16

0,89

312.514

Gunungkidul

155,000

21,73

4,55

1,33

250.630

Kulon Progo

88.13

21,4

4,16

1,24

273.436

Sleman

110.96

9,46

1,46

0,37

110.960

Provinsi

550,23

14,91

2,93

0,83

335.886

Nasional

28.513,60

11.13

1,48

0,51

344.706
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Jumlah
2016

penduduk

Kabupaten/kota miskin (000
jiwa)

Garis

Persentase
penduduk Kedalaman Keparahan
miskin (%)

kemiskinan
(Rp/kapita
/bulan)

Kota Yogyakarta

32,06

7,7

1,05

0,19

401.193

Kab. Bantul

86,34

14,55

2,02

0,41

332.057

Kab.

142,76

19,34

4,16

1,3

264.637

84,34

20,3

3,55

1

297.353

96,63

8,21

1,36

0,34

334.406

Provinsi

494,94

13,34

2,3

0,67

354.084

Nasional

28.010,00

10,7

1,94

0,27

372.114

Gunungkidul
Kab. Kulon
Progo
Kab. Sleman

Jumlah
2017

penduduk

Kabupaten/kota

miskin
(000 jiwa)

Kota Yogyakarta

Garis

Persentase
penduduk Kedalaman Keparahan
miskin (%)

kemiskinan
(Rp/kapita
/bulan)

32,18

7,64

1,58

0,48

423 815.00

Kab. Bantul

139,59

14,07

2,21

0,56

347 476.00

Kab.

135,70

18,65

3,36

0,79

277 261.00

Gunungkidul
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Jumlah
2017

penduduk

Kabupaten/kota

miskin
(000 jiwa)

Kab. Kulon

Garis

Persentase
penduduk Kedalaman Keparahan
miskin (%)

kemiskinan
(Rp/kapita
/bulan)

84,15

20,03

2,79

0,64

312 403.00

96,73

8,13

1,23

0,28

351 331.00

Provinsi

488,53

13,02

2,19

0,55

374 009.00

Nasional

26.5802,99

10,12

1,81

0,47

385.952

Progo
Kab. Sleman

Sumber: BPS (2017), diolah
Dari Tabel 4. di atas dapat ditunjukkan bahwa indeks kedalaman dan
keparahan

diantara

kabupaten/kota

di

DIY

tampaknya

Kabupaten

Gunungkidul memiliki indeks kedalaman dan keparahan yang paling tinggi,
diikuti Kabupaten Kulon Progo. Jika dibandingkan nasional, tidak saja
persentase kemiskinan DIY yang lebih tinggi, indeks kedalaman dan
keparahan juga menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding nasional.
Posisi DIY sampai dengan tahun 2017 dalam hal kemiskinan ini tampaknya
tidak mengalami perubahan.. Persentase kemiskinan DIY pada tahun 2017,
meskipun mengalami penurunan, namun posisinya dibanding nasional
tetap lebih tinggi, bahkan dengan gap yang masih tetap lebih dari 3%.
Dari gambaran perkembangan indikator kemiskinan, secara umum
kemiskinan DIY selalu di atas nasional. Kondisi ini tentu menuntut
konsentrasi DIY untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih serius.
Diperlukan pengembangan program yang terkait langsung maupun tidak
langsung

dengan

tingkat

kemiskinan.

Pendataan

posisi

keberadaan

penduduk miskin juga perlu dilakukan, agar bisa diimplementasikan
program dan kegiatan yang secara langsung menyentuh penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan. Program yang dilaksanakan tidak hanya
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didasarkan pendataan secara makro namun juga perlu didasarkan atas
pendekatan

data

mikro

yang

terintegrasi

dengan

Disdukcapil

dan

pendekatannya KK.
Sayangnya

dari

sisi

perencanaan,

tidak

semua

kabupaten/kota

menjadikan target penurunan jumlah penduduk miskin sebagai indikator
capaian. Oleh karena itu, capaian selama ini belum sebagai program “by
design”. Jika di masa datang strategi perencanaan menjadikan penurunan
kemiskinan, maka diyakini kemungkinan penurunan kemiskinan DIY
potensial lebih signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari program
yang dicanangkan oleh kabupaten/kota juga belum menunjukkan design
yang jelas dan terarah dalam kerangka menanggulangi kemiskinan.
C.2 Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Di DIY Serta
Permasalahan Yang Dihadapi
Pengaturan secara hukum dalam penyelenggaraan penanggulanan
kemiskinan telah dimiliki oleh setiap pemerintah kabupaten / kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah
tentang Penanggulangan Kemiskinan. Kota Yogyakarta yang memelopori
pembuatan Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan, yaitu Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009, kemudian disusul
Kabupaten Bantul dengan Peraturan Daerah Nomor

06

Tahun 2013 dan

Kabupaten Kulon Progo dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015;
Kabupaten Gunungkidul Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 dan yang
terakhir menyusun adalah Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah
Nomor

1

Tahun

2017.

Regulasi

yang

ditetapkan

masing-masing

kabupaten/kota tersebut menjadi pinjakan yang mengikat secara hukum
baik kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam upaya
penanggulangan

kemiskinan

agar

kesejahteraan

masyarakat

dapat

meningkat.
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Perda yang mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan telah
dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota, sementara provinsi belum
memiliki. Padahal pemerintah di level provinsi mempunyai kewenangan
untuk

melakukan

harmonisasi

peraturan

dengan

pemerintah

kabupaten/kota.Untuk itu agar penanggulangan kemiskinan di DIY dapat
dikoordinasikan dengan baik dan terarah maka menjadi keharusan bagi
Pemerintah

DIY

untuk

menyusun

Peraturan

Daerah

tentang

Penanggulangan Kemiskinan DIY.
Program

penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang

dijalankan oleh pemerintah pusat dan DIY cukup beragam, baik programprogram

yang

dikategorikan

sebagai

Program

Kerja

Mandiri

(Self

Employment Program), maupun yang dikategorikan sebagai Program Padat
Karya (Public Work Progam), serta
Selain

itu,

program

program-program

Program Keluarga

Harapan

(PKH).

penanggulangan kemiskinan di DIY juga berupa

yang melibatkan sosial-budaya lokal yang

melibatkan

partisipasi (participatory approach) dariberbagai. Dengan adanya programprogram tersebut diharapkan masyarakat menengah ke bawah di DIY lebih
berdaya dan dapat

menstimulasi

masyarakat

miskin

dan yang kurang

berdaya untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan.
Program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah
pusat secara umum sampai saat ini memang telah memberikan efek positif
bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
dasar, seperti akses terhadap air bersih, listrik, jaminan kesehatan, dan
lain-lain.

Namun

kebijakan

tersebut

belum

secara

komprehensif

mengentaskan kemiskinan dengan cepat dan menyeluruh.
Fenomena tersebut perlu mendapat perhatian oleh karena jika
dicermati dapat menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia, termasukdi
DIY pada dasarnya bersifat multidimensi. Oleh sebab itu perspektif untuk
melihat masalah kemiskinan tidak cukup hanya dari sisi ekonomi saja
namun juga perlu dilengkapi

dengan indikator-indikator lainnya yang

bersifat nonekonomi, termasuk upaya nyata

untuk

meningkatkan
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kapasitas pribadi masyarakat (human capital) miskin itu sendiri sehingga
menjadi lebih mandiri dan produktif. Pemerintah DIY juga perlu mengetahui
secara jelas faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kemiskinan
penduduk dan kemungkinan untuk meningkatkan anggaran dalam APBD
setiap tahun.
Setelah

ditelusuri,

ternyata

banyak

permasalahan

terkait

penanggulangan kemiskinan di DIY. Beberapa praktik yang terjadi dalam
permasalahan

penanggulangan kemiskinan terkait dengan hal-hal yang

terkait dengan pendataan, pemanfaatan potensi Sumber daya,

kendala-

kendala pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, pembinaan dan
pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan, koordinasi dan kinerja
lembaga pengelola serta peranserta masyarakat dalam penanggulangan
kemiskinan.

C.2.1. Pendataan Penduduk Miskin dan Permasalahannya
Penentuan penduduk miskin terkait langsung dengan pelaksana
pendataan dan penetapan kriteria penduduk miskin. Oleh karena itu
pelaksanaan pendataan merupakan hal yang sangat penting dalam
memperoleh data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Alokasi program yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat di suatu wilayah
(kabupaten/kota) seharusnya didasarkan atas data penduduk miskin yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan langkah-langkah
untuk menentukan penduduk miskin di wilayahnya. Untuk itu diperlukan
beberapa hal mengenai kriteria penduduk miskin dan alat analisis untuk
menentukan penduduk miskin. Data penduduk miskin yang tidak akurat
akan menyebabkan alokasi program yang tidak tepat sasaran.
Kondisi eksisting tentang Pelaksanaan Pendataan penduduk miskin di
DIY dapat diketahui dari hasil wawancara secara mendalam kepada
pemerintah ditingkat kecamatan, Desa dan kepada masyarakat di wilayah
penelitian. Penentuan kecamatan dan desa yang menjadi sampel didasarkan
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atas

jumlah penduduk miskin yang terbesar di kabupaten/kota di

DIY.Untuk Kabupaten Bantul wawancara dilakukan pada Camat di
Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Dlingo

sebagai kecamatan dengan

jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Bantul. Di Kecamatan
Piyungan jumlah warga miskin yang menerima bantuan penanggulangan
kemiskinan, terutama yang menjadi bagian dari Program Keluarga Harapan
(PKH) kurang lebih ada 3300 jiwa . Angka ini mengalami peningkatan yang
sangat signifikan sejak program PKH digulirkan pada tahun 2008, yang
pada waktu itu hanya sekitar 500 jiwa. Adanya peningkatan jumlah
penerima bantuan PKH dikarenakan oleh dua hal yaitu: diperluasnya
kriteria atau parameter penerima dan peningkatan kuota sebesar 15% dari
total populasi warga miskin di Bantul. Kondisi ini secara langsung memberi
dampak bagi peningkatan jumlah warga miskin di Kecamatan Piyungan
yang pada akhirnya menjadi persoalan bagi upaya pengentasan kemiskinan
yang harusnya ditandai dengan menurunnya data warga miskin penerima
bantuan.
Selama ini pihak pemangku Kecamatan Piyungan bersama tokoh
masyarakat telah melakukan pemutakhiran data warga miskin melalui
Musyawarah Dukuh. Dalam pertemuan tersebut secara berkala dilakukan
validasi kembali mana warga masyarakat yang sudah dinyatakan mandiri
dan mana yang belum. Dengan berdasar pada proses validasi tersebut maka
kemudian dilakukan pencoretan nama bagi warga masyarakat yang sudah
dinyatakan tidak lagi layak menyandang status warga miskin. Adapun
persoalan muncul ketika data tersebut disampaikan ke BPS

pusat yang

pada akhirnya validasi data warga miskin yang dilakukan melalui
Musyawarah Dukuh tidak digunakan untuk memutkahirkan data, sehingga
data kemiskinan yang turun ke Kecamatan selalu saja data lama.
Dalam

hal

validasi

data

penduduk

miskin,

pada

pelaksanaan

Musyawarah Dukuh telah dilakukan pencoretan nama KK dari daftar warga
miskin oleh karena sudah tidak termasuk dalam kriteria pendudu miskin,
namun

pendataan penduduk miskin menghadapi beberapa persoalan
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antara lain Pemutakhiran data dari Musduk tidak pernah dipakai, sehingga
data dari pusat selalu saja memakai

data lama. Dengan persoalan ini

sebenarnya sudah bisa dilakukan pencermatan bahwa sumber masalah dari
upaya penanggulangan kemiskinan ada pada data yang selalu saja
mengalami error.
Menurut Bapak Drs. Saroyo Heriyanto,

Camat di Kecamatan

Piyungan, data yang menunjukkan belum menurunnya jumlah penduduk
miskin di Kecamatan Piyungan disebabkan oleh adanya Penambahan kuota
secara berkala bagi penerima PKH ( 15% dari total populasi warga miskin di
Bantul yang dulunya hanya 5%); Peningkatan grade atau parameter
penerima bantuan PKH ( ibu hamil, punya anak balita, Lansia dan
penyandang disabilitas)

berdampak pada angka warga miskin yang

semakin banyak. Sedangkan dalam kenyataannya, fakta
menunjukkan bahwa

dilapangan

jumlah (data) warga miskin lebih sedikit daripada

data pusat (kemensos).
Dari hasil wawancara dengan Bapak Bayubroto, SH, yang menjabat
sebagai camat di

Kecamatan Dlingo dapat diketahui bahwa

pokok

persoalan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Dlingo juga ada pada data
kemiskinan dari BPS yang selalu saja menggunakan data lama. Padahal
dalam realitasnya setelah dilakukan validasi ulang atas data warga miskin,
jumlah warga miskin di Kecamatan Dlingo jauh lebih sedikit dibandingkan
dengan data dari BPS. Ini menandakan bahwa secara sistemik telah terjadi
mekanisme pendataan warga miskin yang tidak valid.
Permasalahan yang cukup menjadi perhatian dari pihak kecamatan
Dlingo yang pertama, berkenaan dengan penambahan jumlah kuota
penerima bantuan PKH, hal ini dijelaskan dengan perubahan parameter
penerima yakni yang dulunya penerima PKH hanya warga miskin yang
memiliki balita, sekarang diperlebar warga masyarakat yang memiliki anak
didik, orang jompo, dan penyandang disabilitas. Persoalan muncul ketika
kuota yang besar tersebut harus terpenuhi agar program berjalan lancar,
sehingga praktek dilapangan banyak ditemuai warga masyarakat yang
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sebenarnya tidak miskin, akan tetapi memiliki orang tua jompo atau
penyandang disabilitas pada akhirnya mendapat bantuan tersebut. Maka
kemudian warga masyarakat tidak miskin tersebut dimasukkan sebagai
warga masyarakat penerima bantuan PKH. Kedua, berkenaan dengan
mekanisme pencoretan nama warga miskin yang oleh pihak kecamatan
dinilai tidak jelas siapa yang berwenang untuk mencoret. Karena kasus
yang mereka alami ketika diajukan nama untuk dicoret dari daftar warga
miskin pada kenyataannya hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh struktur
pemerintah yang lebih atas. Sehingga data yang ada selalu data lama, dan
secara kelembagaan memberi dampak bagi pihak pemangku kecamatan
untuk tidak berani mengambil inisiatif melakukan pencoretan.
Pada tahun 2000, Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program
penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada dua sumber data, yakni:
data BPS dan data dari Pemda Bantul sendiri. Akan tetapi bersamaan
dengan dengan berjalannya waktu, pendataan yang dilakukan oleh Pemda
Bantul

tidak

diakui

oleh

pusat,

sehingga

program

penanggulangan

kemiskinan harus berdasar pada data tunggal yang dikeluarkan oleh BPS.
Saat ini pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berdasar
pada data BDT, yang dalam penerapannya baru satu tahun berjalan,
dimulai pada awal tahun 2017. Selama satu tahun berjalan penggunaan
data BDT, Pemda Bantul yang kemudian memberi kewenangan pada
Kecamatam untuk melakukan proses verifikasi dan validasi atas data
tersebut. Adapun temuan yang dilakukan oleh pihak pemangku kecamatan,
terutama Kecamatan Srandakan, dari 6000 (enam ribu) data waraga miskin
yang tercantum pada BDT, ada sekitar 500 (lima ratus) data yang
bermasalah, dua diantaranya adalah double nama dan warga yang
seharusnya tidak layak masuk daftar BDT.
Permasalahan pendataan ini pada akhirnya memberi dampak bagi
program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan Srandakan,
dimana angka kemiskinan tidak mengalami penurunan namun justru
stagnan atau bertambah. Kesalahan pendataan ini juga menghambat
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strategi penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pengurangan beban dan
pemberdayaan.

Proses

pemutakhiran

atau

validasi

data

BDT

yang

mengalami error dilakukan melalui musyawarah dukuh dan desa, untuk
kemudian dilakukan usulan nama yang dicoret karena sudah tidak layak
lagi mendapatkan bantuan. Akan tetapi dalam pemrosesan pemutakhiran
data ada kesan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh pihak pedukuhan
maupun Pemerintah Desa hanya sia-sia, dikarenakan jika turun data baru
dari BPS pada kenyataannya masih saja menggunakan data lama.
Dalam mengatasi masalah pendataan masyarakat miskin Pemerintah
Kabupaten Bantul

telah menyusun dan melaksanakan Program Sistem

Open Data dan Informasi Kemiskinan. Program ini merupakan kerja sama
Pemkab Bantul dengan Institute for Development dan Economic Analysis
(Idea). Sistem tersebut sebagai bagian implementasi Perda Nomor 6 Tahun
2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sistem ini diklaim yang pertama
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Publik bisa mengawasi melalui laman resmi
Pemkab.
Hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan Temon

Kabupaten

Kulonprogo menunjukkan bahwa data warga miskin di wilayah Kecamatan
Temon berdasarkan pada data BDT. Saat ini tercatat ada sekitar

2500

warga miskin yang menerima bantuan, baik berupa program PKH maupun
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT disalurkan di 5 titik, di setiap
titiknya mengcover kurang lebih 500-600 warga miskin.
Permasalahan yang seringkali muncul yakni ketidaksesuaian data
antara data BPS dan kondisi riil dilapangan semisal: masih ada warga yang
seharusnya sudah tidak layak mendapat bantuan akan tetapi nama masih
tercantum di BDT. Hal ini kemudian di jembatani dengan dilakukan
verivfikasi oleh Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD)
Di Kecamatan Temon ada 5 desa terdampak bandara yakni: Desa
Jangkar, Sindutan, Glagah, Palihan, dan Kebon Rejo, dimana hampir
sebagian besar dari warga masyarakat di desa tersebut secara ekonomis
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sudah tidak lagi layak dianggap sebagai warga miskin. Akan tetapi pada
kenyataannya juga masih ada diantara mereka yang tidak mau dicoret dari
daftar warga miskin.
Di Kabupaten Sleman, wawancara dilakukan terhadap Camat di
Kecamatan Minggir. Pendataan penduduk warga miskin di Kecamatan
Minggir secara umum sama seperti wilayah yang lain, yakni dilakukan oleh
Badan Pusat Statistik, namun secara reguler dilakukan pemutkahiran atau
validasi data warga miskin melalui musyawarah di tingkat dukuh,
kelurahan, hingga kecamatan. Validasi data inilah yang kemudian di input
ke pusat untuk nantinya digunakan sebagai bahan untuk mengupdate data
warga miskin. Sampai saat ini warga miskin di Kecamatan Minggir tercatat
sekitar 3500 keluarga sebagai penerima program Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT) dan untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan
sekitar 2600 keluarga.
Adapun persoalan yang muncul berkaitan dengan pendataan tersebut,
beberapa diantaranya: Pertama, data yang dikeluarkan oleh BPS selalu saja
data lama, padahal sudah dilakukan validasi atau pemutakhiran data di
lapangan, sehingga dalam realitasnya data BPS tidak linier dengan data
dilapangan. Kedua, masih ditemukannya mentalitas untuk menjadi warga
miskin, hal ini dikarenakan ketika menjadi warga miskin maka dirinya akan
mendapat berbagai fasilitas negara. Ketiga, adanya prinsip ‘bagito’ atau bagi
roto yang diterapkan oleh warga masyarakat sehingga bantuan kemiskinan
terutama dalam wujud beras seringkali tidak tepat sasaran, karena
masyarakat yang tidak masuk kategori miskin pun akan mendapatkan.
Kejadian tersebut lebih pada konteks sosiologis yakni untuk meredam
konflik sosial antar warga masyarakat
Pendataan jumlah penduduk miskin di wilayah Kecamatan Saptosari
Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh BPS dan Dinas Sosial, sehingga
program bantuan penanggulangan kemiskinan diberikan kepada penduduk
miskin merujuk pada data by name, by address. Adapun persoalan yang
muncul berkaitan dengan data jumlah penduduk miskin yakni tidak
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sinkronnya antara data BPS dengan kondisi riil dilapangan, dalam artian
jumlah penduduk miskin yang berada di wilayah Kecamatan Saptosari
sebenarnya jauh lebih sedikit. Diperkirakan ada 30%-40% data yang
dianggap tidak valid.
Seperti halnya di Kecamatan Saptosari, di Kecamatan Gedangsari
Kabupaten Gunungkidul juga mengalami persoalan tentang pendataan yag
tidak sesuai antara kondisi riil dan data dari pusat. Menurut Camat
Gedangsari, Bapak Imam Santoso Indikator yang digunakan oleh BPS dalam
menentukan warga miskin, kurang tepat, oleh karena dalam kenyataannya
pengeluaran masyarakat untuk membeli makanan memang kecil karena
masyarakat sering memanfaatkan hasil dari kebun sendiri. Selain itu asset
yang dimiiki oleh masyarakat juga tidak dihitung, sedangkan banyak
masyarakat yang meskipun rumahnya berlantai tanah, namun memiliki
lahan yang cukup luas dan ternak yang cukup banyak.
Pendataan penduduk miskin di Kota Yogyakarta juga menghadapi
persoalan yang sama dengan Kabupaten-kabupaten lain di DIY. Dari hasil
wawancara yang dilakukan pada Camat di Kecamatan Umbulharjo dan
Kecamatan Tegalrejo dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin yang
ada di lapangan tidak sama dengan data dari BPS. Upaya yang dilakukan
untuk mengatasi masalah pendataan, dilakukan “Uji Publik”. Dimana data
penduduk miskin yang dicatat oleh ketua RT, RW dilaporkan ke Kelurahan,
selanjutnya ke kecamatan kemudian kecamatan mengembalikan lagi hasil
pendataan tersebut untuk divalidasi melalui Uji Publik untuk mengetahui
apakah data tersebut tepat atau tidak atau ada perubahan. Untuk
mengatasi perubahan “status miskin” pada penduduk yang seharusnya
sudah tidak termasuk miskin dilakukan pemberian motivasi, melalui
edukasi yang disampaikan oleh Pendamping PKH. Namun demikian masih
ada juga penduduk yang meminta dimasukkan menjadi penduduk miskin
oleh karena membutuhkan hal itu untuk keperluan pendidikan anaknya
agar mendapatkan sekolah yang diinginkannya melalui jalur Quota KMS,
elain itu juga untuk mendapat fasilitas-fasilitas bantuan yang lain. Dalam
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hal ini motivasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping PKH ada yang
berhasil, sehingga dengan kesadaran mereka “mundur “ dari data
“penduduk miskin”, namun bagi yang meminta untuk mendapat KMS
karena untuk keperluan sekolah ada yang tidak berhasil oleh karena ada
“memo/pesan” dari oknum” yang memiliki jabatan tertentu.
Dari informasi yang didapatkan selama observasi dan wawancara
mendalam,

tidak dapat

dipungkiri bahwa pokok persoalan pada kasus

kemiskinan ini adalah persoalan pendataan. Salah satu contoh perbedaan
data penduduk miskin, dapat diketahui dari data prosentase penduduk
miskin di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:
Sumber

2013

2014

2015

2016

2017

BPS

10,44%

9,82%

9,46%

8,21%

8,13%

TKPD/SIM

13,89%

11,85%

11,76%

10,60%

9,48%

Data

BDT

Data BDT pada tahun 2015 adalah data induk kemiskinan yang
terbagi menjadi 4 desil. Data tersebut memuat 40 persen rumah tangga
miskin di masing-masing desa atau kecamatan. Adapun data kemiskinan
yang ada di kecamatan saat ini adalah hasil verifikasi dan validasi yang
dilakukan oleh dinas sosial yang kadangkala ada penambahan jumlah
rumah tangga miskin karena dianggap memenuhi kriteria miskin. Selain itu,
data kemiskinan yang ada di satu kecamatan seringkali tidak sama antara
satu program dengan program lain, karena penentuan mereka yang dapat
program sangat tergantung pada besarnya anggaran di kementerian.
Misalnya kementerian kesehatan bisa meng-cover lebih banyak rumah
tangga yang di 40 persen terbawah dibandingkan misalnya bidang
pendidikan.
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Disisi lain, dari uraian dan data tersebut di atas dapat diketahui
bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antara prosentase penduduk
miskin menurut BPS dengan Prosentase penduduk miskin menurut Tim
Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah.Masalah

Pendataan

penduduk miskin di kabupaten/kota di DIY secara umum menunjukkan
kondisi sebagai berikut:
1) Pendataan warga miskin menghadapi permasalahan keakuratan
data dan ketidaksesuaian antara data dilapangan dengan data dari
BPS;
2) Adanya ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang untuk
mencoret warga dari daftar miskin;
3) Tidak ada kejelasan indikator, untuk menyatakan bahwa warga
sudah pantas dinyatakan tidak lagi miskin;
4) Fakta dilapangan jumlah warga miskin jauh lebih sedikit dari data
pusat;
5) Penambahan kuota penerima bantuan kemiskinan, terutama PKH,
yang justru menambah data warga miskin; dan
6) Program penanggulangan kemiskinan yang tidak mampu secara
signifikan menurunkan angka kemiskinan
Penggunaan data yang berbeda-beda oleh institusi pemerintahan tidak
hanya

menyebabkan

pemerintah

sulit

melakukan

perencanaan

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga
menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran dan seringkali tidak
memenuhi kaidah dalam pengambilan data untuk itu langkah-langkah
dalam penetapan Data Kemiskinan sangat memerlukan pengaturan yang
tepat.
Adanya beberapa aplikasi pendataan penduduk miskin diharapkan
dapat disinergikan dan saling melengkapi. Hal ini mengingat masing-masing
sistem

mempunyai

kelebihan.

Sistem

pendataan

yang

digunakan

diharapkan dapat mendukung sistem pedukung keputusan. TKPKD harus
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dapat memastikan bahwa sistem-sistem pendataan yang digunakan dapat
mendukung pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan/program
penanggulangan

kemiskinan.

Selain

itu

penting

juga

memastikan

keberlanjutan dari sistem-sistem yang telah dikembangkan.
Sebelum

melaksanakan

pendataan

pihak

Desa

hendaknya

memberikan pembinaan terhadap ketua RT dan atau petugas Pendataan,
secara maksimal sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil dari
pendataan yang dilakukan tetap cepat dan akurat dikarenakan hubungan
kerja sama yang baik oleh pihak staf Desa dengan ketua RT dan operator
Sistem Informasi Data dalam melaksanakan tugas
C.2.2. Potensi Sumberdaya dan Pemanfaatannya.
Pengembangan
mengoptimalisasikan

kemampuan
serta

masyarakat

melestarikan

dalam

sumber

mengelola
daya

dan

secara

berkelanjutan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong
dan meningkatkan berkembangnya kemandirian masyarakat. Kemampuan
masyarakat
diwilayahnya

dalam
akan

memanfaatkan
dapat

potensi

mendukung

sumber

percepatan

daya

yang

ada

penanggulangan

kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja untuk
kesejahteraan masyarakat.
Untuk Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo, potensi yang
cukup menonjol adalah adanya potensi budaya berupa kesenian ketoprak
dan Jathilan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga salah satu desa yang
memiliki potensi kesenian tersebut di sebut sebagai desa Budaya, yaitu
Desa Tuksono. Namun potensi ini belum dikembangkan untuk tujuan
komersial, sehingga pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan
belum dapat dirasakan. Seharusnya Potensi masyarakat tidak hanya
berupa potensi sumber daya alam atau fisik saja, namun juga perlu digali
potensi-potensi yang lain.
Di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo potensi yang saat
dikelola oleh warga masyarakat yakni potensi wisata berupa “Mangrove”
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Pantai Mendit yang mampu mendatangkan pemasukan cukup besar bagi
APBD, dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan atau taraf
ekonomi warga masyarakat setempat
Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakuan di Kecamatan
Dlingo, Kabupaten Bantul kondisi perekonomian atau kesejahteraan warga
masyarakat

sudah jauh lebih sejahtera, bahkan tidak ada rumah yang

tidak memiliki kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat
oleh karena memampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi
sumber daya alam yang ada sebagai sumber mata pencaharian. Adanya
tempat-tempat yang nyaman dengan pemandangan yang indah menjadikan
lokasi-lokasi

tersebut

menjadi

tempat-tempat

wisata

yang

banyak

dikunjungi wisatawan. Demikian juga dengan potensi hutan berupa Kayu
Jati juga meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat karena dapat
mengolah kayu menjadi barang bangunan dan perobot rumah tangga yang
mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi.
Potensi sumber daya di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul
adalah potensi wisata pantai dan ini sudah dikelola secara mandiri oleh
kelompok-kelompok masyarakat. Pada aspek ekonomi, pengelolaan wisata
pantai yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung memberi dampak
bagi peningkatan kesejahteraan. Adapun permasalahan yang muncul yakni
Pemerintah Kecamatan melihat banyak warga masyarakat yang mendirikan
bangunan-bangunan di sempadan pantai yang jelas ini melanggar aturan,
akan tetapi dalam prateknya pelanggaran ini tidak bisa dilakukan tindakan
tegas karena pengelolaan wisata oleh kelompok masyarakat ini dalam
realitasnya

mampu

mengangkat

kesejahteraan

dan

memberikan

pemasukan yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah
Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan di Kecamatan
Minggir Kabupaten Sleman, secara umum dapat diketahui bahwa potensi
ekonomi yang dapat dikembangkan di wilayah Kecamatan Minggir berupa
produk kerajinan tangan, baik berupa produk batik, anyaman enceng
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gondok, kerajinan bambu, dan lain-lain. Potensi tersebut bisa dikatakan
menjanjikan untuk mengangkat tingkat kesejahteraan warga miskin,
namun kendala yang dihadapi ada pada persoalan pemasaran. Oleh karena
itulah solusi yang diharapkan dari persoalan tersebut yakni tidak hanya
fokus pada pemberian pelatihan ketrampilan dalam mengolah produk,
akan tetapi juga harus diperhatikan sisi pemasarannya, dengan kata lain
ada pendampingan yang secara khusus mengawal proses pemasaran
hingga terserap oleh pasar atau konsumen.
Adapun di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul memiliki
potensi alam berupa kawasan pantai yang cukup banyak, diperkirakan ada
sekitar 20 pantai yang bisa diberdayakan menjadi obyek wisata yang
menjanjikan perputaran perekonomian yang lebih baik. Namun sampai saat
ini, sektor pariwisata dari obyek pantai belum memberikan hasil yang
maksimal. Hal ini disebabkan oleh sarana prasana pendukung yang belum
memadai, sumber daya manusia pengelola, dan belum berkembangnya
sektor perdagangan. Disamping kawasan pantai, Kecamatan Saptosari juga
memiliki potensi bantuan karst, cuma dikarenakan sebagai kawasan yang
harus dilindungi sehingga potensi ini tidak bisa digarap. Secara ekonomi,
jika dimungkinkan adanya industri pengelola karst atau batuan di wilayah
tersebut akan mendorong dibukanya lowongan pekerjaan bagi penduduk
setempat, utamanya penduduk miskin. Fakta dilapangan membuktikan
bahwa meskipun terdapat potensi sumberdaya alam yang dapat diolah agar
dapat menjadi sumber matapencaharian, namun cukup banyak penduduk
miskin di Kecamatan Saptosari yang merantau ke Kota Yogyakarta atau
daerah lain untuk menjadi buruh bangunan, hal ini dikarenakan secara
penghasilan lebih besar.
Selain itu, Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul potensi
Suberdaya yang dapat dikembangkan adalah Wisata Pemandangan Alam
dan Wisata Budaya Kesenian, baik penduduk yang memiliki ketrampilan
menjadi Dalang maupun dalam hal seni suara. Meski potensi wisata alam
sudah diusahakan dikembangkan dengan bantun dana dari Propinsi yaitu
80

berupa Lokasi Wisata Alam Green Village yang memiliki Wahana “Flaying
Fox” terpanjang di Asia Tenggara namun belum dapat diandalkan menjadi
sumber matapencaharian oleh karena lokasinya yang cukup sulit. Namun
pemerintah kecamatan tetap berusaha untuk memotivasi masyarakat agar
bangkit dari kemiskinan melalui penciptaan slogan “ Gedangsari Bangkit”
dan diupayakan untuk terus disosialisasikan pada seluruh penduduk dalam
berbagai kesempatan, bahkan juga dengan menggunakan Lagu yang
khusus diciptakan dengan judul “Gedangsari Bangkit”. Potensi lain
dikembangkan untuk menanggulangi kemiskinan adalah pengembangan
kerajinan Batik, tempe dan pisang.
Di Kota Yogyakarta, potensi yang dapat dikembangkan untuk
penanggulangan kemiskinan lebih bervariasi jika dibandingkan dengan di
kabupaten-kabupaten lain. Untuk itu di Kecamatan Umbulharjo dan
Keamatan Tegalrejo yang menjadi sampel dari penelitian yang dilakukan
juga berupaya untuk memanfaatakan potensi-potensi yang ada melalui
pelatihan dan pengembangan keterampilan penduduk miskin. Potensi dan
pelatihan yang diadakan baik berupa industri-industri kreatif, jasa,
kesenian maupun pengembangan kemampuan SDM yang menunjang
potensi

pariwisata.

Dengan

pengembangan

kemampuan

penduduk

diharapkan dapat terserap di dunia kerja, sehingga dapat terentas dari
kemiskinan.
Menurut Camat di Kecamatan Tegalrejo, pengembangan potensi yang
ada diwilayah seringkali tidak dapat maksimal oleh karena kurangnya
kesempatan untuk mengembangkan kreatifitas program yang sesuai dengan
potensi dan kebutuhan wilayah, oleh karena banyak program-program yang
telah ditentukan dari pusat untuk dijalankan.
Secara umum dalam hal pemanfaatan dan pengembangan sumber
daya yang ada di masing-masing wilayah belum dapat dilakukan secara
maksimal oleh karena system pendanaan yang berlaku berakibat pada
keterbatasan kesempatan untuk mengembangkan kreatifitas program. Hal
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ini memerlukan pengaturan dalam hal pendanaan yang memperhatikan
elastisitas APBD dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.

C.2.3. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan
Kendala yang Dihadapi
Data

yang

berhasil

dikumpulkan

dari

Kecamatan

Piyungan,

Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa disamping program bantuan
kemiskinan, upaya penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui
bantuan

modal

usaha

yang

dilewatkan

program

PNPM

mandiri.

Keberadaan program ini cukup membantu kelompok usaha warga miskin
yang berkeinginan untuk memperbaiki ekonomi. Selama program ini
berjalan secara reguler telah banyak membantuk kelompok – kelompok
usaha dan mendorong warga untuk lebih mandiri. Upaya pengentasan
kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi seperti ini sangat
membantu karena membuka lapangan pekerjaan.
Adapun disisi yang lain, di wilayah Kecamatan Piyungan ada
beberapa perusahaan yang mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang
cukup besar sehingga secara kelembagaan dilakukan kesepakatan untuk
memprioritaskan tenaga kerja dari warga masyarakat sekitar yakni kurang
lebih 70% dari total tenaga kerja yang dibutuhkan.
Secara umum upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan
secara kontinyu oleh pemangku kebijakan di wilayah Piyungan, namun
demikian perlu dilakukan evaluasi secara mendasar berkaitan dengan data
warga miskin yang seringkali tidak dilakukan pemutakhiran secara lebih
baik,

padahal

jika

disandingkan

dengan

realitas

dilapangan

data

kemiskinan dari BPS pusat jauh timpang jika dibandingkan dengan data
warga miskin yang sebenarnya. Banyak program penanggulangan namun
tidak berdampak signifikan menurunkan angka kemiskinan
Program-program

pemberdayaan

masyarakat

seperti

pelatihan-

pelatihan yang diadakan diharapkan juga disertai dengan peyediaan
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bantuan peralatan, harus dilakukan secara tuntas (sampai peserta benarbenar

mahir)

dan

disertai

dengan

pendampingan

yang

rutin

dan

berkelanjutan. Program pelatihan yang selama ini diadakan seringkali
belum dapat tepat sasaran oleh karena ada peserta yang sebenarnya
kurang berminat, tetapi didorong untuk ikut serta.
Program pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan
Srandakan selama ini sudah berjalan dengan cukup baik, dan dilakukan
oleh beberapa instansi terkait, meski kemudian perlu dilakukan evaluasi,
seperti keberadaan skema program padat karya yang diperintahkan dari
pusat yang kadang kala justru mengganggu program penanggulangan
kemiskinan yang lain. Orientasi dari padat karya ini baik, cuma perlu
disinergikan dengan program lain agar tidak saling tumpang tindih.
Pada

konteks

alokasi

anggaran,

Pemerintah

Desa

juga

menganggarkan program penanggulangan kemiskinan dari alokasi dana
desa. Sehingga di setiap desa sudah secara sistemik dilakukan upaya
penanggulangan

kemiskinan

yang

berbasis

pada

kebutuhan

warga

masyarakat miskin di masing-masing desa. Program penanggulangan
kemiskinan yang sudah berjalan beberapa diantaranya berupa pelatihan
ketrampilan. Akan tetapi memang harus diakui mentalitas survive warga
miskin masih lemah sehingga tidak sedikit yang mengalami kegagalan
dalam menjalankan usaha.
Di Kecamatan Dlingo Upaya penanggulangan kemiskinan yang
dilakukan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kecamatan
Piyungan.

Sebagai

penerima

program

penanggulangan

kemiskinan,

Kecamatan Dlingo juga melaksanakan beberapa program seperti Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia sehat,
dan Bantuan Pangan Non Tunai. Adapun jumlah warga miskin di wilayah
Kecamatan Dlingo kurang lebih 1700 jiwa, data ini merujuk pada data
penerima program PKH.
Pembahasan tentang penanggulangan atau pengentasan kemiskinan
seharusnya dikaitkan dengan pembahasan mengenai kapan (waktu) warga
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miskin tersebut dinyatakan sudah ‘mentas’ atau tidak lagi layak sebagai
warga

miskin.

Persoalan

kapan

inilah

yang

juga

menjadi

pemicu

dilapangan, sehingga banyak warga miskin yang tidak mau mengentaskan
diri untuk tidak lagi menerima bantuan kemiskinan. Disinilah pemerintah
kecamatan dengan bantuan tokoh agama melalukan penyadaran agar tidak
berlama-lama menikmati status sebagai warga miskin. Jadi ada persoalan
teknis dan mentalitas yang harus diselesaikan bersama.
Dalam penagggulangan kemiskinan, Pemkab Bantul telah melakukan
beberapa program. Pertama pengurangan beban pengeluaran. Langkah ini
dilakukan dengan cara pemberian beasiswa, dan sejumlah fasilitas jaminan
sosial lain. Kedua, Pemkab Bantul juga berupaya melakukan peningkatan
pendapatan warga miskin. Tugas tersebut diemban Organisasi Pemerintah
Daerah (OPD) rumpun ekonomi melalui pelatihan dan bantuan sarana
ekonomi. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan warga miskin memenuhi
kebutuhan dasar.
Program-program Penanggulangan Kemiskinan cukup banyak jumlah
dan macamnya tetapi data kemiskinan tidak banyak “bergerak”. Banyaknya
program-program

tersebut

justru

menimbulkan

“ketergantungan”

masyarakat terhadap pemberian bantuan. Meskipun telah ada upaya dari
pemerintah kecamatan untuk menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat
dalam mengembangkan budaya “malu miskin” namun ternyata belum
dapat efektif.Program penanggulangan kemiskinan harus diakui belum
mampu menurunkan angka kemiskinan dan semua harus dikonfirmasi
ulang dengan persoalan data kemiskinan yang selalu saja bermasalah.
Di

Kecamatan

Sentolo

Kabupaten

Kulonprogo,

program

penanggulangan yang cukup menonjol adalah Program Bedah Rumah,
Jambanisasi dan program bantuan penambahan gizi magi masyarakat yang
mempunyai anak kurang gizi (Stunting). Sumber dana Program bedah
rumah (perbaikan rumah) bagi warga kurang mampu berasal dari Baznas
Kulonprogo, Forum CSR, Perumda dan donatur lain. Bedah rumah pada
tahun 2017 dipusatkan di pedukuhan Klepu, Desa Hargowilis, Kecamatan
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Kokap. Tepatnya di rumah Parto Kismo dan Hadi Wahyono. Program Bedah
Rumah di Kabupaten Kulonprogo di inisiasi oleh Bupati Kulonprogo dr,
Hasto sejak tahun 2014. Program Bedah Rumah di Desa Tuksono
dilakukan sejak tahun 2014. Masyarakat pedukuhan Karang Tuksono
bergotong

royong

dan

membantu

kegitan

ini

PNS

di

Kulonprogro

memberikan kontribusi nyata dalam rangka pengentasan kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara umum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Sleman berjalan dengan cukup baik, karena semua sektor turut
andil dalam mengurangi angka kemiskinan. Bahkan di kecamatan maupun
di desa ada alokasi khusus terkait dengan program penanggulangan
kemiskinan, seperti di kecamatan ada alokasi dana stunting sebesar kurang
lebih
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juta

rupiah,

dan

di

desa

juga

mengalokasikan

dana

penanggulangan kemiskinan melalui dana desa maupun alokasi dana desa
yang berasal dari kabupaten. Yang dimaksud

Stunting disini adalah

masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang
dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai
dengan

kebutuhan

gizi.

Stunting

dapat

terjadi

sebagai

akibat

dari

kemiskinan yang berdampak pada pertumbuhan janin yang dikandung oleh
ibu yang kekurangan asupan makanan.
Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan
Temon Kabupaten Kulonprogo sudah berjalan dengan baik, salah satunya
dilakukan oleh BUMN dengan program BUMN Peduli. Secara khusus BUMN
menyasar warga masyarakat Kecamatan Temon yang terkena dampak
pembangunan

bandara.

Beberapa

program

yang

digulirkan

berupa:

pemberian bantuan sapi bagi kelompok peternak sapi dan proyek padat
karya.
Selain bantuan dari BUMN, secara reguler program penanggulangan
kemiskinan yang berjalan di Kabupten Kulon Progo yakni: program bedah
rumah dari dana desa sebesar 15 juta per rumah, program PNPM atau
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BKAD sebesar kurang lebih 5 juta, program bedah rumah dari BAZNAS
sebesar 15 juta, lantainisasi, dan jambanisasi.
Program

Penanggulangan

Kemiskinan

di

Kabupaten

Sleman

dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan komprehensif dengan satu data
untuk semua. Melalui Program SLRT(Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu) pelayanan terhadap masyarakat miskin dilakukan dengan suatu
sistem yang membantuuntukmengidentifikasikebutuhan masyarakatmiskin
dan rentan, dan menghubungkan mereka dengan program dan layanan
yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten sesuai
dengan kebutuhan mereka. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk
mengindentifikasi
rujukan,

serta

keluhan masyarakat miskin dan rentan,melakukan
memantau

bahwakeluhan-keluhan

penanganan

tersebut

keluhan

ditangani

untukmemastikan

dengan

baik.

Dalam

melaksanakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu ini Kabupaten Sleman
memiliki Slogan pelayanan “Teko Susah Bali Bungah” yang mengandung
makna bahwa pelayanan kepada masyarakat miskin dilakukan agar
masyarakat

yang

datang

dengan

kesedihan

bisa

pulang

dengan

kegembiraan oleh karena mendapatkan solusi atas permasalahan yang
dihadapi.
Secara umum Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman
dilakukan dengan mendorong keterpaduan program dan data baik dari
Pusat, propinsi dan Kab dalam ketepatan sasaran termasuk verifikasi dan
validasi data PBI. Selain itu juga menginisiasi program dan kegiatan
penanggulangan kemiskinan

masuk

dalam Perbup 35/2016 tentang

Pedoman Penyusunan APBDesa ( Keg Fasilitasi Tim Penanggulangan
Kemiskinan (TPK) Desa dan Dusun, Rehab RTLH dan MCK, Pendataan
kemiskinan, Santunan orang miskin, fasilitasi distribusi ranstra, Pembinaan
dan pelatihan kelompok masyarakat

miskin dll). Dan hal cukup penting

adalah dilakukan pemberian penghargaan bagi TPK Tingkat Kecamatan,
Desa, Dusun yang kinerjanya baik dengan penyerahan TPK Award.
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Kendala yang dihadapi lebih pada sektor sosiologis masyarakat yakni
adanya

mentalitas

merasa

nyaman

disebut

sebagai

warga

miskin.

Disamping itu juga selama ini program yang dibutuhkan oleh warga
masyarakat miskin di Kecamatan Minggir adalah program yang mampu
mengasah ketrampilan dan pemasaran atas produk produk kerajinan yang
telah dihasilkan. Jika hal tersebut sudah mampu berback up dengan baik
maka secara langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan,
tanpa harus menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian. Karena
tidak bisa dipungkiri meski saat ini surplus beras, tapi harga beli beras
pemerintah kepada petani tidak mengalami kenaikan.
Di

Kecamatan

Saptosari

Kabupaten

Gunungkidul,

program

penanggulangan kemiskinan seperti PKH dan lain-lain sudah berjalan
cukup baik, meski kemudian harus dievaluasi kembali berkaitan dengan
validasi data. Disamping itu, juga sering dilakukan program pelatihan bagi
masyarakat berupa pelatihan untuk mengolah bahan mentah menjadi
produk makanan, mengolah pelepah pisang menjadi anyaman, dan
pelatihan mengolah air laut menjadi produksi garam. Untuk produksi garam
sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi yang menjadi kendala
berkaitan dengan pemasaran sehingga sektor industri garam belum
terkelola secara maksimal.
Dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di
Kecamatan

Gedangsari

Kabupaten

menyerupai

kecamatan

Saptosari,

peralatan

bagi

kelanjutannya

masyarakat

belum

Gunungkidul
pelatihan

meski

diperhatikan

sudah

secara

dan

kondisinya

bantuan-bantuan

dilaksanakan

serius.

juga

Sehingga

namun
terkesan

program berhenti ditengah jalan sebelum tujuan dapat dicapai.
Program kreatif yang dilakukan di Kecamatan Gedangsari cukup
bervariasi, antara lain melalui gerakan “Gedangsari Bangkit”, Deklarasi
Menolak

Bantukan

Miskin,

Kegiatan

Gedangsari

Award,

dan

juga

menciptakan lagu Ayunda Simenik” yang merupakan kepanjangan dari Ayo
menunda Usia Pernikahan, yang merupakan gerakan untuk mengatasi
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pernikahan diusia dini, hal ini juga dilakukan untuk menanggulangi
kemiskinan yang diakibatkan oleh belum siapnya rumah tangga muda yang
harus terbeban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga dapat
berakibat pada kemiskinanAdapun untuk tingkat keberlanjutan paska
pelatihan, bisa dikatakan tidak lebih dari 50% , bahkan sebagian besar dari
pelatihan tersebut tidak memberikan dampak keberlanjutan apapun,
penyebabnya tidak lain adalah tidak adanya pendampingan paska pelatihan
dan pangsa pasar atau pemasaran atas produk yang dihasilkan.
Kendala yang lain yang cukup menonjol yakni adanya sikap
solidaritas sosial berupa perasaan ‘ewuh pekewuh’ antar warga masyarakat.
Perasaan ini secara langsung memberi dampak bagi proses pendataan
penduduk miskin, sehingga terjadi error data yang ada di BPS. Selain itu
juga berkaitan dengan sikap kejujuran, ada diantara warga masyarakat
yang ketika dilakukan pendataan penduduk miskin berpura pura tidak
memiliki harta benda baik seperti: memanipulasi kepemilikan kendaraan,
tanah, dan penghasilan. Dalam hal ini diperlukan sikap yang tegas dari
pihak kepala Desa maupun Kecamatan.
Di Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta
Program Penanggulangan kemiskinan berjalan dengan cukup baik, baik
program-program dari Dinas Sosial maupun dari OPD terkait. Kecamatan
memiliki tugas untuk memfasilitasi pelaksanaan progam pembinaan bagi
UMKM. Selain itu pihak kecamatan juga mendorong pengusaha untuk
menjadi “Bapak Angkat” dalam pelaksanaan dan pembinaan bagi warga
miskin, antara lain dalam menyerap tenaga kerja untuk mengurangi jumlah
pengangguran.
Tim

Koordinasi

penanggulangan

Kemiskinan

(TKPK)

Kota

kini

memetakan penyebab utama warga miskin berdasarkan bobot indikator
kemiskinan pendataan Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Dengan langkah
tersebut diharapkan penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran
sesuai dengan permasalahan yang dihadapi warga miskin.
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Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan adalah
melaui inovasi pengisian Rapor Keluarga.

Sosialisasi Rapor Keluarga

khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, dilakukan untuk melihat
kondisi ekonomi keluarga. Dengan mengisi Raport Keluarga, diharapkan
masing-masing keluarga dapat mendeteksi dirinya sendiri saat ini dan di
masa

depan.

Berdasarkan

hasil

pendataan

Rapor

Keluarga

dapat

ditentukan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan keluarga.
Dengan adanya Rapor Keluarga warga miskin diharapkan dapat berubah,
karena banyak warga yang mengaku miskin padahal secara kategori warga
tersebut

masih

tergolong

mampu.

Selain

itu

Rapor

Keluarga

juga

memudahkan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
melakukan

intervensi

terhadap

warga

miskin

sesuai

dengan

jenis

permasalahannya, karena tidak semua warga miskin bisa diintervensi
dengan cara yang sama.
Program-program Penanggulangan diharapkan dapat memaksimalkan
potensi yang dimiliki oleh wilayah, tidak hanya berupa sumber daya alam,
namun juga budaya, ketrampilan dan kemampuan SDM-nya. Selain itu juga
perlu memperhatikan penyebab dari kemiskinan itu agar program yang
dibuat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.Pemerintah wajib
menyelenggarakan

dan

memprogramkan

penanggulangan

kemiskinan

secara sistematis. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks.
Oleh karena itu penanganannya memerlukan keterlibatan banyak pihak.
Selain itu, upaya penangulangan kemiskinan memerlukan sinergi antar
berbagai pihak secara berkesinambungan, dan berkelanjutan.
C.2.4. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan
Dalam hal pembinaan penduduk miskin, informasi yang berhasil di
dapatkan dari Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul adalah adanya
Pendamping program penanggulangan kemiskinan. Setiap pendamping
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bertanggung jawab untuk mendampingi 300 orang. Perekrutan Pendamping
diprioritaskan penduduk dari wilayah setempat agar dapat mengetahui dan
memahami kondisi masyarakat diwilayah tersebut. Selain pendampingan
secara pribadi, kegiatan pendampingan juga dilakuan secara kelompok
melalui kegiatan Family Development Season (FDS).Dalam forum tersebut
masyarakat dilatih untuk melakukan pengelolaan keuangan, pendidikan
anak perawatan orang tua dan kesehatan.
Kegiatan Pengawasan dilakukan oleh TKPKD Kecamatan Sentolo dan
Kecamatan Temon diketuai oleh Camat dibantu oleh Kader Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (KPKD) yang bertugas melakukan monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Selain
melakukan pengawasan TKPKD juga bertugas untuk melakukan koordinasi
kegiatan penanggulangan kemiskinan baik secara vertical maupun secara
horizontal. Dalam pelasanaanya TKPKD yang aktif hanya Camat, sekcam
dan Lurah. Seperti di kecamatan-kecamatan lain, pembinaan kegiatan
penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo
dilakukan oleh Tim Pendamping Desa yang berjumlah 12 orang yang
bertanggung jawab untuk mendampingi 8 desa. Menurut Sekdes Desa
harus orang yang kreatif, karena harus mendampingi masyarakat dalam
menyusun dan mengajukan proposal program-program pemberdayaan,
pembangunan fisik maupun program-program penanggulangan kemiskinan
yang lain.
Untuk Kabupaten Sleman, beberapa usulan yang secara sistemik
dapat mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Minggir yakni:
Pertama,

adanya

pelatihan

ketrampilan

dan

pendampingan.

Kedua,

pendampingan dalam hal pemasaran produk sehingga terserap oleh pasar,
dan Ketiga, pemberian motivasi dan penyadaran secara sosial dengan
melibatkan

tokoh

masyarakat

dan

pemuka

agama,

sehingga

warga

masyarakat tidak memelihara mentalitas miskin. Di Kecamatan Saptosari
dan Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, upaya pembinaan dan
pengawasan dilakukan secara sistemik dengan melakukan koordinasi
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bersama pemerintah desa dan pedukuhan agar program penanggulangan
kemiskinan dapat terlaksana dengan baik.
Adapun salah satu usulan dari pihak pemangku kecamatan yang
berkenaan

dengan

solusi

penanggulangan

kemiskinan

di

wilayah

Kecamatan Saptosari adalah dengan mendorong dibukanya industri /
pabrik, karena akan membuka peluang kesempatan kerja yang besar bagi
penduduk sekitar, terutama penduduk miskin, mengingat karakter dari
penduduk miskin di Kecamatan Saptosari merupakan tipe buruh dan
bukan

tipe

pengusaha.

Hal

ini

mengkonfirmasi

kenapa

pelatihan

kewirausahaan tidak pernah berjalan dengan baik.
Menurut Camat Gedangsari, program-program pemberdayaan bagi
penduduk miskin sebenarnya sudah cukup banyak, yang dibutuhkan
adalah agar program-program tersebut “dikawal” melalui pendampingan
sampai benar-benar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Misalnya dengan menunjukkan dan mencarikan jalan untuk pemasaran
hasil-hasil produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
. Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Tegalrejo di Kota Yogyakarta
kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Program Penanggulangan Kemiskinan
berjalan dengan cukup baik oleh karena adanya PSM (Pekerja Sosial
Masyarakat) yang mau bekerja dengan sukarela untuk mendukung program
penanggulangan

kemiskinan.

Hal

tersebut

juga

didukung

adanya

Bimbingan Sosial Lanjut (BSL) untuk meningkatkan kompetensi PSM agar
dapat menjadi Pendata dan Pendamping yang kemudian akan mendapatkan
“kompensasi” baik berupa honor maupun penghargaan berupa PSM
Berprestasi. Menurut salahsatu petugas Pendamping dalam TKSK untuk
melakukan pendampingan program Penanggulangan kemiskinan memang
dibutuhkan tenaga yang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dan
konsisten dalam mengawal program. Untuk itu perlu ada seleksi dalam
perekrutannya.
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Permasalahan-permasalahan

yang

ditemui

dalam

pelaksanaan

program penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa perlu adanya
pengaturan tentang

evalusi kinerja program pengentasan kemiskinan

secara komperehensif agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dari
program tersebut.
C.2.5. Koordinasi dan Kinerja Lembaga Pengelola Penanggulangan
Kemiskinan
Informasi yang diperoleh dari Kecamatan Piyungan dan Dlingo
tentang

koordinasi

dan

kinerja

lembaga

pengelola

penanggulangan

kemiskinan menjelaskan bahwa TKPKD yang bertugas untuk melakukan
koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan baik secara vertikal
maupun secara horizontal, baik dalam kegiatan perencanaan, maupun
pendataan, namun secara teknis dilakukan oleh dinas-dinas terkait.
Dalam hal koordinasi ini menurut Camat Kecamatan Dlingo bahwa
kegiatan penanggulangan kemiskinanan sebenarnya sudah “dikroyok” atau
dilakukan secara serempak oleh berbagai instansi/dinas-dinas terkait,
namun ternyata angka kemiskinan masih tinggi, hal tersebut antara lain
disebabkan karena adanya kontradiksi, bahwa pemerintah daerah dituntut
untuk menurunkan angka kemiskinan, namun malah pemerintah pusat
justru

mengeluarkan

kebijakan-kebijakan

yang

menyebabkan

angka

kemiskinan menjadi naik. Selain itu juga belum ada evaluasi yang serius
terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.
Pihak pemangku kepentingan di Kecamatan Srandakan Kabupaten
Bantul

mengharapkan

ada koordinasi secara kelembagaan antara OPD

yang terkait, sehingga tidak ada program penanggulangan kemiskinan yang
tumpang tindih. Salah satu hal diharapkan yakni optimalisasi tim khusus
penanggulangan kemiskinan yang keberadaannya sampai ke kecamatan
sehingga mampu memback up tim koordinasi penanggulangan kemiskinan
yang selama ini belum berjalan optimal.
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Menurut Sekcam Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo, Bapak
Hening

Nurcahya yang berhasil ditemui untuk wawancara, koordinasi

dalam penanggulangan kemiskinan masih sulit untuk dilakukan, oleh
karena masing-masing pihak memiliki pandangan serta kepentingan yang
berbeda. Bahkan untuk melakukan Musyawarah Desa juga sulit untuk
dilakukan, sehingga musdes hanya melibatkan orang-orang tertentu saja.
Evaluasi kerja dalam penanggulangan kemiskinan belum dilakukan karena
regulasi dari pusat seringkali berubah. Untuk Kecamatan Temon koordinasi
dilakukan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dengan TKSK.
Secara umum kinerja pihak-pihak yang terkait, sudah berjalan dengan
sangat baik
Koordinasi program penanggulangan kemiskinan dilakukan antar
instansi pemerintah baik dari tingkat daerah hingga pedukuhan, meski hal
tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Namun secara umum program
penanggulangan kemiskinan berjalan cukup baik tanpa adanya saling
tumpang tindih program
Di Gunungkidulkoordinasi antar OPD sampai pada tingkat kecamatan
dan kelurahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan
selama ini berjalan cukup baik, ditandai dengan tidak adanya tumpang
tindih

program.

terhadap

Namun

pelaksanaan

kewenangan
program

untuk

melakukan

belumjelas

pengawasan
pengaturan

koordinasinya.Kondisi tersebut juga dialami di Kota Yogyakarta, meskipun
koordinasi penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan telah
dilakukan, namun fungsi TKPKD Kabupaten maupun propinsi belum
dilakukan secara maksimal. Hal tersebut membutuhkan pengaturan yang
jelas mengenai pembagian tugas, tanggungjawab dan kewenangannya. Hal
ini diperlukan terutama untuk menjamin pelaksanaan program-program
yang berkelanjutan, dan juga untuk memberikan penghargaan bagi yang
berprestasi dalam penangguangan kemiskinan (diperlukan untuk memacu
keseriusan pengelolaan-nya) dan juga untuk menentukan sangsi bagi pihakpihak yang melalukan manipulasi data atau menghambat keberhasilan
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program (misalnya pihak-pihak yang melakuan bantuan penanggulangan
kemiskinan untuk keperluan “politis” dengan menggunakan Dana Aspiratif.)
Penanggulangan Kemiskinan memerlukan kinerja yang tinggi dari
lembaga pengelola, untuk itu TKPKD sebagai lembaga yang bertugas untuk
melakukan koordinasi dan evaluasi diharapkan dapat perperan secara
maksimal, sampai pada tingkat desa. Selain itu sesuai dengan UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa peran Pemerintah Desa perlu diaktifkan dalam
kegiatan Penanggulangan Kemiskinan. Pemerintah Desa perlu mendapat
kewenangan untuk program-program peningkatan kesejahteraan rakyat,
peningkatan

ekonomi

beserta

pemberdayaannya.

Pengaturan

tentang

penganggaran juga perlu memperhatikan pemanfaatan sumber keuangan
Desa

(DD,

ADD,

BKK,

PADes,

dll)

tidak

hanya

berorientasi

pada

pembangunan fisik, namun juga perlu dialokasikan untk pembangunan
ekonomi dan sosial.
C.2.6. Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha
Dalam hal peran serta masyarakat, pihak kecamatan Piyungan
maupun Dlingo, kabupaten Bantul menjelaskan bahwa masyarakat peran
serta secara nyata masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan masih
kurang. Perguruan Tinggi hanya berpartisipasi saat ada Program KKN yang
sifatnya temporer tidak berkelanjutan. Pihak swasta atau perusahaan juga
belum

menepati

keharusan

untuk

melakukan

Corporate

Social

Responsibility (CSR), jika ada CSR penyaluran-nya justru hanya untuk
sumbangan pada event-event tertentu saja.Peran serta masyarakat dalam
penanggulangan kemiskinan untuk diri sendiripun masih sangat kurang,
mereka enggan untuk “mentas” dari predikat “miskin” meskipun dalam
kenyataannya sudah mampu. Kurang adanya peran serta masyarakat juga
ditunjukkan dengan perilaku saat mendapat bantuan ternak ada yang
kemudian menjual ternak yang sudah dimilikinya, sehingga tidak ada
perkembangan.
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Dari Kecamatan Srandakan dapat diketahui bahwa keberadaan
masyarakat, terutama dalam program penanggulangan kemiskinan sangat
penting dikarenakan masyarakatlah yang secara sosial melakukan kontrol
atas apa yang terjadi di lapangan. Disamping itu peran dunia usaha juga
tidak

kalah

perusahaan
membantu

pentingnya.
tambak

Untuk

udang

peningkatan

wilayah

(Indocore)

Kecamatan
yang

kesejahteraan

warga

Srandakan

ada

keberadaannya

cukup

masyarakat

dengan

memprioritaskan perekrutan tenaga kerja dari warga lokal.
Kondisi yang hampir serupa juga ditemui di Kecamatan Sentolo
Kabupaten Kulon progo. Informasi yang diperoleh dari Sekretaris Desa
Tuksono, Kecamatan Sentolo menjelaskan bahwa peran serta masyarakat
masih sangat kurang. Perusahaan yang ada di Desa Tuksono belum
memberikan CSR nya untuk desa. Tenaga kerja yang direkrut di
perusahaan itu memang ada yang berasal dari desa setempat, namun hanya
sebagai

tenaga

kontrak,

yang

sulit

untuk

melakukan

permohonan

perpanjangan kontrak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan
masyarakat yang dilibatkan sebagai pekerja/pegawai dalam kegiatan
perusahaan yang ada di wilayah miskin belum dapat dilaksanakan secara
optimal.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara sosial masyarakat
di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo, sudah memulai untuk saling
mengingatkan, terutama berkaitan dengan mentalitas untuk tidak merasa
nyaman menyandang status miskin. Hal tersebut juga didorong dengan
adanya motivasi dan nasehat secara keagamaan melalui tokoh tokoh agama
sehingga sebagian masyarakat merasa malu jika masih saja merasa miskin
dan menerima bantuan tanpa adanya kemauan untuk melepaskan diri dari
status miskin. Namun hal tersebut belum berperan secara signifikan dalam
penurunan angka kemiskinan di Kulonprogo.
Di Kecamatan Temon Kulonprogo, Peran masyarakat dalam program
penanggulangan kemiskinan cukup besar, hal ini dibuktikan dengan sikap
warga masyarakat di Kecamatan Temon yang selalu saling mengingatkan
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untuk tidak senang menjadi warga miskin. Jika masih ada warga
masyarakat mampu yang meminta dimasukkan sebagai warga miskin
biasanya akan mendapat gunjingan atau sanksi sosial dari masyarakat
(dikucilkan dari komunitas)
Adapun dari sektor dunia usaha, di wilayah Kecamatan Temon ada
perusahaan bulu mata yang sebagian besar tenaga kerja mengambil warga
setempat. Disamping itu juga diharapkan peran Perguruan Tinggi dengan
membuat program KKN yang bersifat multiyears sehingga ada keberlanjutan
program.
Adapun peran dunia usaha sangat bersinggungan dengan potensi
ekonomi yang ada di Kecamatan Minggir yakni potensi kerajinan. Selama ini
bagi pengusaha kerajinan yang sudah mapan dan memiliki jaringan mereka
juga mempekerjakan warga miskin, namun demikian peluang ini masih
perlu dimaksimalkan. Disamping itu warga miskin yang memiliki potensi
usaha yang baik juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar
mentalitas pengusaha menjadi semangat untuk mengentaskan diri dari
status warga miskin.
Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul selama ini masih berpegang
teguh pada prinsip “tepo seliro” dan “ewuh pakewuh” yang mendorong
munculnya

perasaan

empati

dan

merasa

senasib

sepenanggungan.

Solidaritas sosial inilah yang pada satu sisi memberi dampak negarif bagi
upaya penanggulangan kemiskinan karena pada akhirnya data kemiskinan
di wilayah Kecamatan Saptosari dan Gedangsari masih saja tinggi. Oleh
karena itulah perlu ada upaya penyadaran dengan mengarahkan sikap
solidaritas tersebut ke arah yang lebih positif, terutama demi menunjang
keberhasilan penanggulangan kemiskinan.
Berkaitan dengan peran dunia usaha di Kecamatan Saptosari sampai
saat ini belum terlihat intervensinya, hal ini juga disebabkan adanya
regulasi bahwa wilayah Kecamatan Saptosari yang memiliki potensi batuan
Karst tidak diperbolehkan untuk ditambang atau dijadikan sebagai kawasan
industri batuan.Untuk Kecamatan Gedangsari partisipasi perusahaan
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dalam penanggulangan kemiskinan terwujud dalam CSR berupa Pengadaan
sumber

air

bersih

yang

diberikan

oleh

PT

Karya

Sehati

Utama,

Pembangunan Gedung SMKN Binaan Astra oleh PT ASTRA, dan juga
bantuan Pemerintah Propinsi DIY dalam pembangunan Obyek Wisata Green
Village. Selain itu dengan adanya program-program KKN dan Pengabdian
Pada Masyarakat di Kecamatan Gedangsari juga merupakan wujud
partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan yang cukup
memberi manfaat, meski sifatnya baru secara temporer saja.
Menurut pendapat Camat Tegalrejo Kota Yogyakarta, Penanggulangan
Kemiskinan memerlukan pengelolaan dan sikap yang serius dari semua
pihak, baik

yang membantu maupun yang diberi bantuan, selain itu

keberlanjutan program yang focus dan sesuai dengan kebutuhan juga harus
diperhatikan pengaturannya. Sedangkan menurut pendamping Program
penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Umbulharjo, penanggulangan
kemiskinan memerluakan partisipasi dari “ 4 pilar” yaitu pemerintah,
Perguruan Tinggi, Pengusaha dan Masyarakat. Jika 4 pilar tersebut dapat
berkoordinasi dengan sungguh-sungguh maka kegiatan penanggulangan
kemiskinan akan dapat berhasil dengan baik. Selain itu falsafah “segoro
Amarto” harus terus di sosialisasikan pada masyarakt dan diupayakan
implementasinya semaksimal mungkin. Peran serta tokoh-tokon masyaraat
dan tokoh-tokoh agama merupakan hal yang sangat strategis agar semangat
untuk menanggulangi kemiskinan semakin terwujud.
Berdasarkan uraian di atas, untuk memudahkan memetakan hasil
observasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
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Hasil Obervasi Lapangan
Kabupaten

Kota
Yogyakarta
a) Kecamata
n
Umbulharj
o
b) Kecamata
n
Tegalrejo

Sleman
a) Kecamata
n Minggir
b) Kecamata
n Pakem

Pendataan

Jumlah
penduduk
miskin di
lapangan
tidak sama
dengan data
BPS
Ada warga
yang
meminta
dimasukkan
sebagai
“warga
miskin”
untuk
keperluan
pendidikan
BPS masih
menggunakan
data lama
Muncul
solidaritas
“Bagito” (bagi
roto)

Potensi SDA

Pelaksanaan
Program PK

Pengawasan Koordinasi
Program PK Pengelola PK

Peran
Masyarakat
dan Dunia
Usaha

Potensi
pariwisata
dan industri
kratif, akan
tetapi belum
terkelola
secara
optimal.

Parameter
Kemiskinan terinci,
berdasar multi
dimensional.

Pengawasan
program PK
dilakukan
oleh TKPKD
Kecamatan
dan dibantu
oleh Pekerja
Sosial
Masyarakat
(PSM)

Mendorong
partisipasi dari
4 Pilar yakni:
pemerintah,
perguruan
tinggi,
pengusaha, dan
masyarakat

Adanya Rapor
Keluarga
memudahkan SKPD
melaksanakan
Progrm sesuai
dengan kebutuhan
warga miskin.
Peta lingkup program
kegiatan dari masingmasing SKPD
berbasis kemiskinan.

Potensi
kerajinan
tangan
berupa:
batik,
anyaman

Program
penanggulagan
kemiskinan berupa
PKH, program
pelatihan
ketrampilan, dan

Pengawasan
program PK
dilakukan
oleh TKPKD
Kecamatan

Koordinasi program
sudah berjalan
dengan baik, namun
fungsi TKPKD kota
belum berjalan
sebagaimana
mestinya

Diperlukan
pengaturan yang
lebih jelas
mengenai:
pembagian tugas,
tanggung jawab,
dan kewenangan.

Peran tokoh
agama dan
masyarakat juga
memiliki peran
strategis.

Koordinasi pogram
PK sudah berjalan
cukup baik, yang
ditandai dengan
adanya sinergitas
antar OPD

Peran
masyarakat
masih perlu
didorong lebih
jauh, terutama
keberadaan
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Bantul
a) Kecamata
n
Piyungan
b) Kecamata
n Dlingo

Jumlah warga
miskin
dilapangan
jauh lebih
sedikit
dibandingkan
data
Kemensos/BP
S

enceng
gondok,
bambu, dll.
Namun
belum
terback up
maksimal
terutama
untuk
pemasaranny
a.

program dari
Kecamatan/Pemerint
ah Desa

BPS masih
menggunakan
data lama
Data warga
miksin di
lapangan jauh
lebih sedikit
dibandingkan
data
Kemensos/BP
S
Pendataan
yang tidak
valid

Potensi
wisata alam
yang mampu
di kelola
dengan
cukup baik

Program PK
dilakukan melalui
jalur program
bantuan sosial seerti:
PKH, KIP, KIS,
BPNT,PNPM Mandiri,
dan penyerapan
tenaga kerja oleh
perusahaan

Potensi
kerajinan
kayu jati
yang
mendorong
perbaikan
ekonomi

tokoh agama
Catt: Ada program
PK Award bagi
kecamatan yang
berprestasi

Kendala: masyarakat
masih berpegang
pada prinsip bagito
dan merasa nyaman
sebagai warga miskin

Kendala: belum
mampu menurunkan
angka kemiskinan
secara signifikan

Pengawasan
program PK
dilakukan
oleh TKPKD
Kecamatan

Koordinasi program
PK dilakukan secara
“keroyokan” oleh
seluruh instansi
yang terkait

Peran dunia
usaha dalam
hal ini para
pengusaha
kerajinan yang
mau
mempekerjakan
waraga miskin
Peran
masyarakat
belum terlihat
secara nyata

Perusahaan
swasta belum
mengoptimalkan
program CSR
yang diarahkan
untuk PK.
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Gunung
Kidul
a) Kecamata
n
Saptosari
b) Kecamata
n
Gedangsar
i

Pendataan
warga miskin
yang tidak
sesuai antara
kondisi riil
dengan data
pusat
kurang lebih
ada 30 – 40
persen data
tidak valid

Potensi
wisata alam
(pantai) dan
wisata
kebudayaan.
Namun
belum
terkelola
secara
maksimal.

Program
penangulangan
kemiskinan seperti
PKH dan program
pelatihan
ketrampilan

Kendala: tidak ada
pendampingan paska
pelatihan, perasaan
“ewuh pakewuh” dan
tidak memiliki
mentalitas sebagai
pengusaha

Pengawasan
program PK
dilakukan
oleh TKPKD
Kecamatan
dan
perlunya
pengawalan
pada
program
yang
berjalan

Koordinasi antar
instansi (OPD) yang
terkait berjalan
dengan cukup baik
dengan ditandai tidak
adanya tumpang
tindah program

Masyarakat
masih
memegang
teguh prinsip
“tepo seliro”
dan ‘ewuh
pakewuh”
yang secara
langsung
justru
menghambat
upaya
pengentasan
kemiskinan

Peran dunia
usaha secara
umum masih
perlu
ditingkatkan,
terutama
dana CSR
bagi program
PK
Kulon Progo
a) Kecamata
n Sentolo

Perbedaan
data warga
miskin antara
kondisi

Potensi
Budaya:
kesenian
kethoprak

Program
penanggulangan
kemiskinan berupa:
bedah rumah,

Pengawasan
program PK
dilakukan
oleh TKPKD

Koordinasi program
PK masih sulit
dilakukan
dikarenakan

Peran
masyarakat
masih kurang
dan perusahaan
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lapangan
dengan data
dari
BPS/Kemenso
s

dan Jathilan
yang masih
perlu
dikembangka
n

jambanisasi, dan
program
penambahan gizi

Kecamatan
dan dibantu
oleh Pekerja
Sosial
Masyarakat
(PSM)

pandangan/kepenti
ngan yang berbeda

swasta belum
menggunakan
dana CSR
untuk
kepentingan
desa.

101

Deskripsi tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di
DIY dan permasalahan-permasalahan yang ditemui dilapangan seperti telah
diuraikan diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal penting yang
perlu diperhatikan yaitu tentang penentuan Indikator dan tentang penentuan
program penanggulangan kemiskinan.
a. Penentuan Indikator.
Indikator Kemiskinan adalah ciri-ciri, karakteristik atau ukuran yang
bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada tingkat kemiskinan warga
masyarakat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau
kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan tingkat
kemiskinan warga masyarakat

yang terjadi dari waktu ke waktu. Indikator

kemiskinan digunakan sebagai penanda atau ciri-ciri bagaimana situasi dan
keadaan kehidupan sebuah rumah tangga jika dibandingkan dengan situasi
dan keadaan rumah tangga lainnya dalam suatu wilayah.
Kondisi suatu daerah atau wilayah berbeda-beda, tergantung pada
kondisi alam, budaya serta lokasi dimana wilayah itu berada sehingga dalam
menentukan indikator kemiskinan harus mempertimbangkan kondisi di
daerah/wilayah

tersebut.

Selain

mempertimbangkan

penentuan indikator kemiskinan juga perlu

kondisi

wilayah

mempertimbangkan indikator

yang ditetapkan oleh BPS dan kriteria keluarga sejahtera dari BKKBN, serta
disesuaikan dengan adat‐budaya dan keadaan warga yang menjadi indikator
lokal.

Pemerintah

Daerah

dapat

melibatkan

berbagai

pihak

untuk

menggunakan kekuatan setempat/ lokal termasuk memfasilitasi bagaimana
warga mengukur sendiri tentang kehidupannya hingga memutuskan apa
solusinya.
Indikator lokal merupakan istilah yang digunakan untuk menetapkan
indicator yang memperhatikan kondisi wilayah dan

melibatkan warga

setempat untuk menganalisa kehidupan berdasarkan situasi dan keadaan
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mereka dan lingkungan mereka. Kemudian indikator yang sudah ditetapkan
BPS dan berbagai pihak lainnya menjadi pertimbangan dan disesuaikan
kembali dengan situasi dan kondisi di lapangan.
Indikator lokal dalam menentukan kemiskinan perlu diperhatikan oleh
karena dalam prakteknya di lapangan pada beberapa kasus, indikator BPS
harus diadaptasikan kembali dengan kondisi lapangan, terutama yang sulit
diterapkan. Misalnya tentang lantai rumah, tidak akan sama ciri pembedanya
jika di wilayahnya adalah rumah panggung dengan wilayah perumahan yang
tidak ada rumah panggung. Sumber air minum tidak bisa diterapkan jika di
satu desa semuanya menggunakan sumur atau dari sungai atau seragam
dengan sumur gali, sehingga semua perlu disesuaikan kembali.
Jika menggunakan kriteria rumah tangga miskin versi BPS dengan 14
variabel, maka kesan yang muncul adalah bahwa data BPS akan lebih kuat
karena variabelnya banyak. Tetapi hal utama yang harus kita lihat adalah
"siapa yang menentukan variabel tersebut?". Ketika variabel dan indikator
kemiskinan

ditentukan

masyarakat

sendiri

(lokal),

maka

ada

nilai

tanggungjawab yang berbeda.
Indikator Lokal dapat ditentukan melalui Fokus Grup Diskusi (FGD)
yang bertujuan untuk mengajak warga mengidentifikasi siapa diantara mereka
yang disebut miskin dan siapa yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik
dari yang lainnya. Hasil idenditifikasi ini sangat menentukan siapa yang harus
memberi suara dan mengambil keputusan selanjutnya dalam merancang
program pembangunan desa, terutama memastikan dimana warga miskin bisa
memberi suara dan pilihan pembangunan untuk memperbaiki kehidupan
mereka.
MenurutGunung
kemiskinan-bkkbn)

Wiryanto

(http://www.sapa.or.id/lp/117-pjt/2120-

langkah-langkah

yang

dapat

dilakukan

dalam

menentukan indicator lokal untuk mengkaji tingkat kesejahteraan adalah:
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1. Mengidentifikasi indikator/aspek kesejahteraan

Mengidentifikasi indikator-indikator penyebab kemiskinan yang ada di
wilayah tersebut, kemudian mereka diminta memberikan kriteria
mana yang masuk dalam kriteria miskin dan tidak miskin.
2. Menetapkan bobot indicator
Indikator yang sudah disepakati kemudian dibobotkan berdasarkan
pandangan masyarakat untuk melihat indikator utama yang paling
berpengaruh (bobot paling tinggi) dalam membedakan keadaan satu
rumah tangga dengan rumah tangga lain di desa.
3. Menentukan ciri/faktor pembeda setiap indicator
Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan membandingkan antar
keadaan rumah tangga yang lebih riil dan mudah diukur. Dengan
mengamati kondisi riil tersebut warga dapat diberi angka atau nilai
tertentu oleh warga. Cara penentuan angka disepakati sebelumnya.
Besarnya angka untuk setiap indikator/aspek sangat tergantung pada
jumlah ciri pembeda yang muncul.
4. Melakukan sensus rumah tangga
Tujuan

sensus

adalah

mendata

dan

memetakan

serta

mendokumentasikan peringkat kesejahteraan seluruh rumah tangga
di desa. Sensus dilakukan pendata yang akan diatur selanjutnya.
Selama sensus, pendata lokal mengunjungi rumah setiap penduduk
desa

untuk

mengumpulkan

informasi

yang

berkaitan

dengan

indikator dan ciri pembeda setiap keluarga.
5. Menentukan kisaran angka
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Untuk keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan Tidak
Miskin. Angka yang diperoleh setiap keluarga dihitung dengan
menjumlahkan angka-angka dari semua indikator. Angka sebuah
indikator diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai dari
setiap ciri pembeda.
6. Mengelompokkan penilaian
Dengan memperhatikan total nilai tertinggi dan total nilai terendah
dari jumlah angka yang diperoleh keluarga setelah sensus, kisaran
penilaian dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok terendah adalah
sangat miskin, diikuti miskin, hampir miskin dan Tidak Miskin
adalah:
Selanjutnya juga dijelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam Penyusunan Indikator Lokal yaitu:
1. Representasi warga yang hadir dalam membahas dan menetapkan
indikator. Warga harus dipastikan merupakan representasi dari
berbagai kelompok, strata sosial, tokoh hingga Pemerintahan Desa.
Pemerintah Desa sangat penting untuk memberi penetapan atas
indikator lokal yang disepakati.
2. Pembekalan petugas FGD yang akan melakukan pendataan harus
mendapat pembekalan strategi wawancara, pengisian format hingga
pertanyaan dan pertanyaan kunci. Kecenderungan yang terjadi pada
saat pendataan adalah "meremehkan" pendata dan membohongi
pendata. Misalnya ketika bertanya pendapatan, disarankan untuk
mulai bertanya tentang apa saja yang dimakan sehari-hari, bagaimana
aktifitas sosial dan kegiatan lainnya yang mengeluarkan uang,
kemudian arahkan kepada pengeluaran untuk mendapatkan kisaran
penghasilan rata-rata.
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3. Indikator kemiskinan lokal berpeluang tabrakan dengan berbagai
pendekatan

pendataan

lainnya

yang

menentukan

dan

mengembangkan indikator kemiskinan. Hadirnya berbagai pendekatan
pembangunan yang menggunakan indikator kemiskinan dari berbagai
sektor

di

tingkat

desa

menciptakan

kebingungan

di

tingkat

masyarakat. Menjadikan hasil klasifikasi kesejahteraan masyarakat
sebagai hasil utama di desa dan diacu parapihak dalam intervensi
program kemiskinan adalah tantangan yang harus diantisipasi.
4. Bagaimana kontribusi indikator lokal dalam menentukan indikator
kemiskinan yang sederhana dan bisa dipakai sebagai salah satu
instrumen di tingkat kabupaten. Sehingga tuntutan berbagai pihak
untuk menentukan indikator kemiskinan di tingkat kabupaten menjadi
terpenuhi. Tetapi bukan berarti semua indikator di tingkat kabupaten
harus digunakan disemua desa tanpa adaptasi sesuai tipologi
masyarakat dimana indikator akan digunakan.
Berdasarkan pembahasan tentang pentingya indicator lokal dalam
menentukan Indikator Kemiskinan seperti telah diurakan diatas, maka dalam
menyusun peraturan tentang penentuan indicator ditingkat Provinsi perlu
dipertimbangkan bahwa

kondisi, keadaan alam, budaya/kebiasaan pada

masing-masing kabupaten dan kota kemungkinan berbeda-beda antara yang
satu dengan yang lainnya, sehingga peraturan di tingkat provinsi perlu
memberikan

peluang

kepada

kabupaten

dan

kota

untuk

menentukan/menetapkan indikator Lokal yang berlaku diwilayahnya.
Dari data yang didapatkan dari kabupaten dan kota di DIY dapat
diketahui

bahwa

indicator

yang

ditetapkan

pada

masing-masing

kabupaten/kota berbeda-beda, namun pada dasarnya semua kabupaten dan
kota mengacu pada indicator yang telah ditetapkan oleh BPS yang terdiri dari
14 aspek, hanya urutan penomoran dan istilah atau kalimat yang digunakan
ada sedikit perbedaan. Selain itu pada masing-masing kabupaten/kota ada
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penentuan kriteria khusus yang digunakan dan penambahan indicator.
Perbedaan tersebut antara lain:
1. Kabupaten Kulonprogo selain menggunakan 14 aspek indikator seperti
yang ditetapkan oleh BPS, juga ada tambahan 2 (dua) indikator yaitu (1)
Ada anggota keluarga yang menderita penyakit katastropik (berbiaya
mahal); (2) Ada anggota keluarga yang menderita cacat mental
dan/atau fisik berat.
2. Dalam aspek Pendidikan, Kabupaten Kulonprogo tidak menggunakan
indikator Pendidikan Kepala rumah tangga , melainkan menggunakan
istilah Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan
komponen biaya pendidikan dasar 9 tahun
3. Kabupaten Bantul, dalam aspek pendidikan juga tidak menggunakan
indicator Pendidikan Kepala rumah tangga seperti yang ditetapkan BPS,
melainkan

menggunakan

kriteria:

keluarga

tidak

mampu

menyekolahkan anak yang berumur 7 s.d 15 tahun)
4. Dalam Aspek kepemilikan tabungan dan barang, BPS menentukan
indicator : Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan
minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas,
ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Namun untuk
Kabupaten Kulonprogo indikator yang digunakan adalah: Tidak memiliki
tabungan/barang selain tanah dan bangunan yang mudah dijual
dengan nilai Rp 1.000.000,5. Kabupaten

Bantul,

dalam

menentukan

indicator

kemiskinan

dikelompokkan dalam 3 (tiga ) kelompok yaitu :
a. Aspek Penyebab Kemiskinan
b. Aspen Penentu Kemiskinan, dan
c. Aspek Pendukung Kemiskinan
6. Kota Yogyakarta menggunakan 7 aspek dalam menentukan indicator
kemiskinan yang dijabarkan dalam 18 indikator.
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Selengkapnya,

perbedaan-perbedaan

indicator

ditetapkan pada masing-masing kabupaten/kota di DIY

kemiskinan

yang

dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:
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Indikator Kemiskinan di Kabupaten/Kota di DIY

1.

2.

3.

4.

5.

BPS
Luas lantai
bangunan
tempat tinggal
kurang dari 8m2
per orang
Jenis lantai
tempat tinggal
terbuat dari
tanah/bambu/k
ayu murahan
Jenis dinding
tempat tinggal
dari bambu/
rumbia/ kayu
berkualitas
rendah/tembok
tanpa diplester.
Tidak memiliki
fasilitas buang
air besar/
bersama-sama
dengan rumah
tangga lain.
Sumber
penerangan
rumah tangga
tidak
menggunakan

SLEMAN
1. dalam sehari
makan kurang
dari 3 kali;(10)
2. tidak mampu
membeli daging
atau ikan atau
susu satu kali
dalam
seminggu; (8)
3. sumber air
minum berupa
sumur/mata air
tak terlindungi
atau sungai
atau air hujan;
(6)
4. tidak mampu
membeli
pakaian baru
untuk setiap
anggota
keluarga satu
kali dalam
setahun; (9)
5. luas lantai
bangunan
tempat tinggal
kurang dari 8

KULONPROGO
KOTA
BANTUL
1. Luas lantai
1. Aspek
1.
ASPEK
bangunan tempat
Pendapata
PENYEBAB
tinggal kurang dari
n
KEMISKINAN
8 m2 per orang (1)
2. Aspek
2. Jenis lantai terluas
Pangan
Jumlah
bangunan tempat
3. Aspek
penghasilan
yang diterima
tinggal terbuat dari
Papan
tanah. (2)
4. Aspek
seluruh anggota
3. Jenis dinding
Sandang
keluarga yang
berusia 16
tempat tinggal
5. Aspek
tahun keatas
terluas terbuat dari
Kesehatan
bambu/kayu
6. Aspek
ASPEK
berkualitas rendah.
Pendidikan 2.
PENENTU
(3)
7. Aspek
4. Sumber
KEMISKINAN
Sosial
penerangan rumah
1.Aspek Pangan
tangga tidak
(seluruh anggota
menggunakan
keluarga tidak
listrik dan/atau
mampu makan
tagihan listrik rataminimal dua kali
rata perbulan
dalam sehari)
kurang dari Rp.
(10)
17.500,- (5)
5. Sumber air minum
2. Aspek
berasal dari
Sandang (lebih
sumur/mata air
dari sebagian
tidak
anggota
terlindung/sungai/
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listrik.
6. Sumber air
minum berasal
dari sumur/
mata air tidak
terlindung/
sungai/ air
hujan.
7. Bahan bakar
untuk memasak
sehari-hari
adalah kayu
bakar/ arang/
minyak tanah
8. Hanya
mengkonsumsi
daging/ susu/
ayam dalam satu
kali seminggu.
9. Hanya membeli
satu stel pakaian
baru dalam
setahun
10.
Hanya
sanggup makan
sebanyak satu/
dua kali dalam
sehari
11.
Tidak
sanggup
membayar biaya
pengobatan di
puskesmas/

(delapan) meter
persegi per
orang; (1)
6. lantai bangunan
tempat tinggal
terluas berupa
tanah; (2)
7. jenis dinding
bangunan
terluas berupa
bambu atau
kayu
berkualitas
rendah; (3)
8. sumber
penerangan
utama bukan
listrik; (5)
9. tidak mampu
berobat ke
puskesmas atau
poliklinik jika
ada anggota
keluarga yang
sakit; (11)
10. tidak memiliki
fasilitas tempat
buang air besar
(jamban/kakus);
(4)
11. pendidikan
kepala keluarga
sekolah

air hujan.(6)
6. Tidak punya
Fasilitas
MCK/milik
bersama/umum (4)
7. Bahan bakar
untuk memasak
sehari-hari adalah
kayu
bakar/arang.(7)
8. Keluarga tidak
mampu membeli
atau menyediakan
daging/unggas/sus
u/ikan satu kali
dalam seminggu
untuk
dikonsumsi.(8)
9. Keluarga hanya
mampu
membelikan
pakaian baru bagi
Anggota keluarga
maksimal 1 kali
dalam satu tahun
(9)
10.
Keluarga hanya
mampu memberi
makan anggota
keluarga maksimal
2 (dua) kali setiap
hari. (10)
11.
Apabila ada

keluarga tidak
memiliki
pakaian pantas
pakai minimal
enam stel) (9)
3. Aspek Papan
(tempat
tinggal/rumah
berlantai
tanah/berdindin
g
bambu/beratap
rumbia) (2) (3)
3.
ASPEK
PENDUKUNG
KEMISKINAN
1.sakit, tidak
mampu berobat
ke fasilitas
kesehatan) (11)
2. Aspek
Pendidikan
(keluarga tidak
mampu
menyekolahkan
anak yang
berumur 7 s.d
15 tahun) (13)
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poliklinik
12.
Sumber
penghasilan
kepala rumah
tangga adalah:
petani dengan
luas lahan
500m2, buruh
tani, nelayan,
buruh
bangunan,
buruh
perkebunan dan
atau pekerjaan
lainnya dengan
pendapatan
dibawah Rp.
600.000,- per
bulan
13.
Pendidikan
tertinggi kepala
rumah tangga:
tidak sekolah/
tidak tamat SD/
tamat SD.
14.
Tidak
memiliki
tabungan/
barang yang
mudah dijual
dengan minimal
Rp. 500.000,seperti sepeda

dasar/madrasa
h ibtidaiyah
kebawah; (13)
12. lapangan
pekerjaan
utama kepala
keluarga adalah
petani
penggarap atau
pekerja bebas
dengan upah
per bulan
kurang dari
Upah Minimum
Provinsi; (12)
13. jenis bahan
bakar untuk
memasak
sehari-hari
berupa kayu
bakar atau
arang;(7)
14. tidak memiliki
tabungan atau
barang berharga
seperti emas,
ternak, sepeda
motor, tanah
atau barang
modal lainnya
paling sedikit
senilai Upah
Minimum

anggota keluarga
yang sakit tidak
mampu berobat ke
fasilitas kesehatan
dasar. (11)
12.
Pendapatan
rata-rata anggota
keluarga setiap
bulan kurang dari
garis kemiskinan
(12)
13.
Ketidakmampua
n orang tua dalam
memenuhi
kebutuhan
komponen biaya
pendidikan dasar 9
tahun (13)
14.
Tidak memiliki
tabungan/barang
selain tanah dan
bangunan yang
mudah dijual
dengan nilai Rp
1.000.000,- (14)
15.
Ada anggota
keluarga yang
menderita penyakit
katastropik
(berbiaya mahal)
16.
Ada anggota
keluarga yang
menderita cacat

3. Aspek
Kekayaan (a.
jumlah
kekayaan milik
keluarga; b.
tanah dan
bangunan yang
ditempati bukan
milik sendiri) (1)
4. Akses Air
Bersih (tidak
menggunakan
air bersih untuk
keperluan
makan, minum
dan MCK) (6)
5. Akses Listrik
(tidak
menggunakan
listrik untuk
kebutuhan
rumah tangga)
(5)
6. Jumlah
anggota/jiwa
dalam KK
(termasuk
kepala keluarga)
5 jiwa atau
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motor kredit/
non kredit,
emas, ternak,
kapal motor,
atau barang
modal lainnya.

Provinsi (14)

mental dan/atau
fisik berat.

lebih.
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b.

Penentuan

Strategi,

Kebijakan

dan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri)
Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi

dan

Kabupaten/Kota,

menyatakan

bahwa

penanggulangan

kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah
daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan
dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan
program penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta
program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif
sekaligus sebagai tindak lanjut dari strategi tingkat nasional, maka
penanggulangan kemiskinan di DIY dalam rangka pemenuhan kebutuhan
hak

dasar

masyarakat

secara

berkeadilan

tanpa

perbedaan

perlu

diupayakan dengan penyusunan kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya,
1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Strategi

merupakan langkah-langkah yang berisikan program-

program pembangunan indikatif untuk mewujudkan visi dan misi . Strategi
harus

dijadikan

salah

satu

rujukan

penting

dalam

perencanaan

pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh OPD-OPD terkait. Dari
pengertian tentang strategi tersebut dapat diartikan bahwa Strategi
penanggulangan kemiskinan merupakan

pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan akan dicapai.
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Selanjutnya penyusunan strategi akan diperjelas dengan serangkaian arah
kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan selanjutnya digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan program-program pembangunan daerah di bidang
penanggulangan kemiskinan.
Strategi penanggulangan kemiskinan DIY diharapkan dapat menjadi
pedoman bersama antara pemeritah daerah, pihak swasta, dan masarakat
untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi sesuai dengan
karakteristik dan sumber daya yang tersedia. Dengan sumberdaya dan
kewenangan yang ada pemerintah daerah, kabupaten dan kota diharapkan
dapat memberikan layanan dasar bagi warga dan keluarga miskin yang ada
di DIY. Hal tersebut sesuai dengan mandate otonomi daerah agar
pemerintah daerah lebih akomodatif dan responsive serta memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan
penanggulangan kemiskinan.
Dari karakteristik dan permasalahan kemiskinan yang ada di
kabupaten/kota di DIY, baik terkait dengan kondisi sumber daya alam,
sumber daya manusia dan system nilai sosial yang ada, maka penetapan
strategi penanggulangan kemiskinan di DIY perlu memperhatikan isu-isu
tentang:
a. perlindungan sosial;
b. potensi kewilayahan;
c. penyediaan rumah ideal bagi warga miskin;
d. peningkatan akses infrastruktur dasar;
e. infrastruktur kewilayahan dan fasilitas publik;
f. peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat; dan
g. pengembangan pariwisata.
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2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Berdasarkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang telah
ditetapkan, dan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penanggulangan
kemiskinan.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan di DIY dapat dirumuskan sebagai
berikut:
a. penyelenggaraan perlindungan Sosial melalui peningkatan akses
warga miskin pada sektor-sektor pendidikan, kesehatan,dan
keuangan;
b. penyediaan lokasi dan rumah ideal masyarakat miskin
c. pengembangan dan peningkatan akses infrastruktur dasar

dan

fasilitas publik.
d. pengembangan potensi wilayah melalui peningkatan infrastruktur
kewilayahan
e. peningkatan
pemberdayaan

kemandirian
masyarakat,

masyarakat

melalui

program

peningkatan

kemampuan

dan

kapasitas sumber daya serta perluasan kesempatan berusaha;
f. pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah dan pariwisata
yang sangat potensial agar dapat memberikan multiplier effect
bagi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah;
g. peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan
penanggulangan kemiskinan
3. Program Penanggulangan Kemiskinan
Berdasarkan

kebijakan

penanggulangan

kemiskinan

yang

telah

ditetapkan, Pemerintah Daerah melalui OPD merumuskan dan menetapkan
program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Program penanggulangan kemiskinan perlu mempertimbangkan berbagai
aspek terkait dengan kondisi masyarakat, kondisi alam dan budaya
masyarakat agar dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran sesuai
dengan permasalahan yang dihadapi warga miskin.
Program

penanggulangan

kemiskinan

diharapkan

dapat

merubah

mental masyarakat, sehingga warga miskin memiliki kemauan untuk
bangkit dan keluar dari lingkaran kemiskinan, mampu berusaha secara
mandiri dan tidak menggantungkan bantuan orang lain atau pemerintah.
Untuk itu Program Penanggulangan Kemiskinan di DIY perlu disusun
melalui

perencanaan

yang

dilakukan

secara

lintas

sektor

dengan

pendanaan perencanaan Anggaran yang tepat. Pemerintah Daerah melalui
OPD-OPD terkait diharapkan dapat bersinergi dalam menanggulangi
permasalahan kemiskinan sehingga Program-program yang dilaksanakan
benar-benar dapat mengatasi kemiskinan warga di DIY.
Program penanggulangan kemiskinan selanjutnya dijabarkan ke dalam
rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing OPD dan
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di
bidang penanggulangan kemiskinan.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
A. Analisis Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum
dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945

mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak
terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan
pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas
kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.
Selanjutnya, pada Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara
mengembangkan

sistem

jaminan

sosial

bagi

seluruh

rakyat

dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Saat ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang
mengatur terkait urusan bidang sosial termasuk di dalamnya mengenai
penanggulangan

kemiskinan.

Keterlibatan

pemerintah

pusat

hingga

pemerintah daerah juga sudah diatur dengan batas-batas kewenangan yang
jelas dan tegas. Di level daerah, penyelenggaraan urusan sosial termasuk
penanggulangan kemiskinan mempunyai irisan dengan beberapa peraturan
perundang-undangan, yakni:
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1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial
Selain karena menjalankan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republlik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, salah satu
pertimbangan munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
ialah

untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat,

serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi
tercapainya kesejahteraan sosial.
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

sosial,

jaminan

sosial,

pemberdayaan

sosial,

dan

perlindungan sosial.46 Adapun Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
ditujukan

kepada

perseorangan;

keluarga;

kelompok;

dan/atau

masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan
kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara
kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang salah satunya
ialah persoalan kemiskinan.47 Praktis bahwa melalui Undang-Undang
ini pula secara ekplisit pemerintah bertugas untuk melakukan
penanggulangan kemiskinan.
Pasal 19 telah mengatur bahwa
merupakan

kebijakan,

program,

dan

Penanggulangan kemiskinan
kegiatan

yang

dilakukan

terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak

46Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial. Adapun penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial;
jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial.
47Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.
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dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun
berdasarkan Pasal 20 Penanggulangan kemiskinan48 ditujukan untuk:
a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan
dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan
keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan,
perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan
sosial

yang

memungkinkan

masyarakat

miskin

dapat

memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hakhak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
dan
d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan
rentan.
Berdasarkan hal di atas, terdapat catatan bahwa Pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud di atas menjadi
tanggung jawab Menteri. Adapun Pemerintah Provinsi belum diatur
untuk dilibatkan. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial sudah sangat rinci mengatur terkait
pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah

kabupaten/kota.

Pasal

28

mengatur

wewenang

pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
(yang salah satunya mengatur terkait persoalan kemiskinan) meliputi:
a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang
bersifat

lintas

kabupaten/kota

selaras

dengan

kebijakan

pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
48 Bentuk penanggulangan kemiskinan antara lain: a. penyuluhan dan bimbingan sosial; b.
pelayanan sosial; c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; d. penyediaan akses
pelayanan kesehatan dasar; e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; f. penyediaan akses
pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha,
danpemasaran hasil usaha. Lihat dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
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b. penetapan

kebijakan

kerja

sama

dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial
nasional;
c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan
penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
d. koordinasi

pelaksanaan

program

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial;
e. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
f.

pelestarian

nilai

kepahlawanan,

keperintisan,

dan

kesetiakawanan sosial.
Selain rincian kewenangan di atas, diatur pula terkait peran
masyarakat dimana masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan

sosial

dapat

dilakukan

koordinasi

antar

lembaga/organisasi sosial. Berdasarka hal tersebut, Pasal 42 ayat (1)
menegaskan

perlunya

kesejahteraan

sosial

Pembentukan
nonpemerintah

lembaga
dan

koordinasi

bersifat

terbuka,

independen, serta mandiri di tingkat Provinsi.
Pemerintah

Provinsi

melalui

Pasal

47

kewenangan untuk melakukan Pendataan

juga

mempunyai

terkait lembaga yang

menyelenggarakan kesejahteraan sosial; Pasal 54 ayat (1) Melakukan
pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

aktivitas

pelaku

penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya
masing-masing; dan Pasal 55 ayat (1) Melakukan pemantauan dan
evaluasi

terhadap

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial

sesuai

dengan kewenangannya.
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin
Selama ini pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar
bagi

fakir

miskin

masih

tersebar

dalam

berbagai

peraturan

perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan
fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi. Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin ini lahir salah satunya
adalah untuk menanggulangi kemiskinan yang sampai saat ini masih
menjadi masalah bersama.
Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata
pencaharian

tetapi

tidak

mempunyai

kemampuan

memenuhi

kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau
keluarganya.49 Adapun Penanganan fakir miskin adalah upaya yang
terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan,
program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi
untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.50 Sasaran
penanganan fakir miskin ditujukan kepada perseorangan; keluarga;
kelompok; dan/atau masyarakat.
Pasal

7

ayat

(1)

mengatur

bahwa

Penanganan

fakir

miskin

dilaksanakan dalam bentuk:
a. pengembangan potensi diri;
b. bantuan pangan dan sandang;
c. penyediaan pelayanan perumahan;
d. penyediaan pelayanan kesehatan;
e. penyediaan pelayanan pendidikan;
f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
g. bantuan hukum; dan/atau
49Lihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011
tentang Fakir Miskin.
50Lihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011
tentang Fakir Miskin.
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h. pelayanan sosial.
Pada Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa Penanganan fakir miskin
dapat dilakukan melalui:
a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan
kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman
bagi fakir miskin;
d. kemitraan

dan

kerja

sama

antarpemangku

kepentingan;

dan/atau
e. koordinasi

antara

kementerian/lembaga

dan

pemerintah

daerah.
Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi,
Pasal 30 Ayat (1) mengatur bahwa Dalam pelaksanaan penanganan
fakir miskin, pemerintah daerah provinsi bertugas:
a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan
fakir miskin lintaskabupaten/kota;
b. memfasilitasi,

mengoordinasi,

serta

menyosialisasikan

pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin
lintaskabupaten/kota;
c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi,
dan

program

dalam

penanganan

fakir

miskin

lintaskabupaten/kota;
d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program
penyelenggaraan

penanganan

fakir

miskin

lintaskabupaten/kota; dan
e. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam
anggaran

pendapatan

dan

belanja

daerah

untuk

penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
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Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas,
pemerintah

daerah

provinsi

berwenang

menetapkan

kebijakan,

strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana
penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada
kebijakan, strategi, dan program nasional. Selain itu, tanggungjawab
Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penanganan Fakir Miskin sudah
sangat rinci diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18.51
Kemudian dalam Pasal 40 menegaskan bahwa pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
Selanjutnya dalam Pasal 31 Ayat (1) diatur tentang tugas
pemerintah kota/kabupaten sebagai berikut:
a. memfasilitasi,

mengoordinasikan,

pelaksanaan

kebijakan,

penyelenggaraan

dan

strategi,

penanganan

menyosialisasikan
dan

kemiskinan,

program
dengan

memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam
penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
c. melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir
miskin pada tingkat kabupaten/kota;
d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat
kabupaten/kota;
e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir
miskin;

51Pengembangan Potensi Diri (Pasal 12); Bantuan Pangan dan Sandang (Pasal 13); Penyediaan
Pelayanan Perumahan (Pasal 14); Penyediaan Pelayanan Kesehatan (Pasal 15); Penyediaan Pelayanan
Pendidikan (Pasal 16); Penyedian Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha (Pasal 17); dan Pelayanan
Sosial (Pasal 18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.
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f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam
anggaran

pendapatan

dan

belanja

daerah

untuk

menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut

pemerintah

daerah

kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan
program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan
fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi,
dan program nasional. Adapun tugas Pemerintah desa melaksanakan
penanganan fakir miskin

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan
juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Fakir Miskin, dimana dalam Pasal 41 ayat (1) Masyarakat berperan
serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir
miskin. Adapun peran serta masyarakat tersebut dilakukan oleh: a.
badan usaha; b. organisasi kemasyarakatan; c. perseorangan; d.
keluarga; e. kelompok; f. organisasi sosial; g. yayasan; h. lembaga
swadaya masyarakat; i. organisasi profesi; dan/atau j. pelaku usaha.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan

Undang-Undang

Nomor

9

Tahun

2015

tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Dalam

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

Tentang

Pemerintahan Daerah, urusan bidang sosial merupakan urusan
pemerintahan
Berkaitan

wajib

dengan

kemiskinan,

daerah

yang

berkaitan

kewenangan
diberikan

dengan

daerah

pelayanan

dalam

kewenangan

dasar.

penanggulangan

untuk

menangani

kemiskinan dimana hal tersebut merupakan urusan bidang sosial.
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Adapun urusan bidang sosial merupakan Urusan Pemerintahan Wajib
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal ini ditegaskan dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang sosial merupakan
urusan pemerintahan wajib. Artinya penanggulangan kemiskinan
merupakan
maupun

tanggungjawab

pemerintah

bersama

daerah

antara

provinsi

dan

pemerintah
pemerintah

pusat
daerah

kabupaten/kota.
Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di
bagian urusan bidang sosial, kewenangan Provinsi sudah sangat tegas
dirinci sebagai berikut:
a. Pemberdayaan Sosial
-

Penerbitan

izin

pengumpulan

sumbangan

lintas

Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
-

Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.

b. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari
titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah
kabupaten/kota asal.
c. Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi

sosial

penyalahgunaan

bukan/tidak
NAPZA,

termasuk

orang

bekas

dengan

korban
Human

Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome
yang memerlukan rehabilitasi pada panti.
d. Perlindungan dan Jaminan Sosial
-

Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak
antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

-

Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi

e. Penanganan Bencana
Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi
korban bencana provinsi.
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f. Taman Makam Pahlawan
Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.
Berdasarkan hal di atas, Pemerintah Daerah Provinsi diberikan
kewenangan untuk mengatur urusan sosial termasuk melakukan
penanggulangan kemiskinan yang dituangkan melalui pembuatan
Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini
dapat dikolaborasikan dengan dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.
4. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2012

Tentang

2012

Tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial muncul untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3),
Pasal 45, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2012 ini mengatur bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial ditujukan kepada perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau
masyarakat.

Adapun

Penyelenggaraan

Kesejahteraan

Sosial

diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak
layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
a. Kemiskinan;
b. ketelantaran;
c. kecacatan;
d. keterpencilan;
e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
f. korban bencana; dan/atau
g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
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Pasal 3 mengatur bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
meliputi: Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial;
dan Perlindungan Sosial. Pertama, bahwa berdasaran Pasal 4,
Rehabilitasi Sosial Jaminan Sosial dimaksudkan untuk memulihkan
dan

mengembangkan

kemampuan

seseorang

yang

mengalami

disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar. Kedua, berdasarkan Pasal 10 Jaminan sosial dimaksudkan
untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia
terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan
mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah
ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi
serta menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga
pahlawan

atas

jasa-jasanya.

Ketiga,

berdasarkan

Pasal

15

pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang,
keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah
Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara
mandiri

serta

perseorangan

meningkatkan
sebagai

peran

potensi

serta

dan

lembaga

sumber

dan/atau

daya

dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Keempat berdasarkan Pasal 28
Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani
risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
Berdasarkan hal di atas, kehadiran Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2012 dapat membantu Pemerintah Daerah untuk
merinci

lebih

penyelenggaraan

detail

terkait

kesejahteraan

dengan
sosial

kewenangan
termasuk

dalam

dalam
hal

penanggulangan kemiskinan yang nantinya akan dituangkan melalui
Perda.
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5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan muncul didasarkan
atas tiga pertimbangan. Pertama bahwa kemiskinan merupakan
permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkahlangkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan
menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hakhak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif,
berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang
bermartabat; Kedua, bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara
terpadu

lintas

pelaku

dalam

penyiapan

perumusan

dan

penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan; dan Ketiga
bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan
diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran,
perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi,
serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di
tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan.
Pasal

1

Kemiskinan

angka

adalah

(1)

menegaskan

kebijakan

dan

bahwa

program

Penanggulangan
pemerintah

dan

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi
jumlah

penduduk miskin dalam

rangka meningkatkan derajat

kesejahteraan rakyat. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka (2)
ditegaskan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia
usaha,

serta

masyarakat

masyarakat
miskin

untuk

melalui

meningkatkan

bantuan

sosial,

kesejahteraan
pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta
program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
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Pasal 3 mengatur bahwa Strategi percepatan penanggulangan
kemiskinan

dilakukan

dengan

mengurangi

beban

pengeluaran

masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan
masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan
Usaha Mikro dan Kecil; dan mensinergikan kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (1)
ditegaskan bahwa Program percepatan penanggulangan kemiskinan
terdiri dari :
a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga,
bertujuan

untuk

melakukan

pemenuhan

hak

dasar,

pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup
masyarakat miskin;
b. Kelompok

program

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan
potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat
miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan
pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
c. Kelompok

program

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan
untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku
usaha berskala mikro dan kecil;
d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun
tidak langsungdapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat miskin.
Selain hal di atas, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ini
mengamanatkan

adanya

pembentukan

Tim

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan terutama di tingkat Provinsi. Dalam
Pasal 1 angka (4) disebutkan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor
dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan
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di tingkat provinsi. Berdasarkan Pasal 18, Keanggotaan TKPK Provinsi
terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan
pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
Adapun Ketua TKPK Provinsi adalah Wakil Gubernur yang ditetapkan
oleh Gubernur dan Sekretaris TKPK Provinsi adalah Kepala Bappeda
Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur. Berkaitan dengan tugas,
TKPK Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Gubernur dan Tim Nasional.52 Pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa
semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK
Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014
Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014
Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan muncul
didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, bahwa kemiskinan
merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan
langkah-langkah

penanganan

dan

pendekatan

yang

sistematik,

terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan
memenuhi

hak-hak

dasar

warga negara

secara

layak

melalui

pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk
mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Kedua, bahwa dalam
upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program percepatan
penanggulangan

kemiskinan

perlu

dilakukan

upaya-upaya

penajaman program perlindungan sosial.

52 Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diatur terkait adanya koordinasi bahwa
Pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Provinsi, dan TKPK
Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan
kemiskinan.

130

Pasal

2

mengatur

penanggulangan

bahwa

kemiskinan,

untuk

mempercepat

program

menetapkan

program

Pemerintah

perlindungan sosial yang meliputi: a. Program Simpanan Keluarga
Sejahtera; b. Program Indonesia Pintar; dan c. Program Indonesia
Sehat. Adapun berdasarkan Pasal 6 diatur bahwa pendanaan bagi
pelaksanaan

program

percepatan

penanggulangan

kemiskinan

bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah ikut serta dalam
program percepatan penanggulangan kemiskinan.

B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundanganperundangan di atas, terdapat korelasi antara peraturan perundangundangan yang satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Wewenang pemerintah
provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang
bersifat

lintas

kabupaten/kota

selaras

dengan

kebijakan

pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
b. penetapan

kebijakan

kerja

sama

dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;
c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan
penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
d. koordinasi

pelaksanaan

program

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial;
e. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan
sosial.
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Selain itu, Pemerintah Provinsi dapat membentuk lembaga koordinasi
kesejahteraan sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen, serta
mandiri; Melakukan Pendataan

terkait lembaga yang menyelenggarakan

kesejahteraan sosial; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan
kewenangannya masing-masing; dan Melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial

sesuai

dengan

kewenangannya.
Sejalan dengan hal di atas, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Fakir Miskin, pemerintah daerah provinsi bertugas:
a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir
miskin lintaskabupaten/kota;
b. memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan
kebijakan

dan

strategi

penanganan

fakir

miskin

lintaskabupaten/kota;
c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan
program dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
d. mengevaluasi

pelaksanaan

kebijakan,

strategi,

dan

program

penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota; dan
e. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan
fakir miskin.
Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas
pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan
program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di
daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
Selain itu, Pemrintah Provinsi dapat Melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi
berwenang

untuk

melakukan

Pemberdayaan

Sosial

yang

meliputi
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Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan Pemberdayaan potensi sumber
kesejahteraan sosial provinsi. Selain itu juga kewenangan Rehabilitasi Sosial
dimana

Rehabilitasi

sosial

bukan/tidak

termasuk

bekas

korban

penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/
Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada
panti dan kewenangan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang meliputi
Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan
pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta Pengelolaan data fakir
miskin cakupan Daerah provinsi.
Berbagai kewenangan yang diatur dalam ketiga Undang-Undang di
atas, harus pula dikaitkan pada program percepatan penanggulangan
kemiskinan seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2015 dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014. Dalam kedua
Peraturan Presiden tersebut juga diamanatkan untuk membentuk Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Berangkat

berbagai

peraturan

perundang-undangan

di

atas,

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan yang
ada di DIY. Beberapa masalah yang harus dituntaskan ialah terkait batasan
kewenangan Provinsi dalam menanggulangi kemiskinan; pendataan warga
miskin secara tepat dan akurat; penentuan terkait indikator kemiskinan;
skala prioritas penanggulangan kemiskinan; dan strategi dan program
penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, Perda Penanggulangan Kemiskinan juga harus mampu
menjawab terkait Koordinasi terutama Koordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota serta memperjelas adanya lembaga koordinasi; Pembinaan
Dan

Pengawasan;

Pembiayaan;

dan

Peranserta

Masyarakat

dalam

penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu,langkah-langka konkrit yang
harus segera dilakukan yaitu:
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1. Penyepakatan data sasaran dan sumber data berikut sistem verifikasi
dan validasi secara berjenjang dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Data Kemiskinan DIY;
2. Kesepakatan antara Pemerintah DIY dengan Kabupaten/Kota daam
trilateral penanggulangan kemiskinan yang mencakup target sasaran,
target program/kegiatan, dan pembiayaan;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinergi antar daerah baik
tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota dengan mengaktifkan
lembaga sekretariat TKPKD dengan memiliki tenaga penuh waktu
yang berkompeten dan profesional; dan
4. Pelibatan stakeholders dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
secara terimtegrasi yang tidak bisa teranggarkan melalui APBD.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis
Tujuan bernegara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum,
sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu “....
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa

dan

ikut

melaksanakan

ketertiban

dunia

yang

berdarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Rumusan tujuan
negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun
1945 tersebut, terdapat frasa “melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah” serta “memajukan kesejahteraan umum”, sehingga dapat
dikatakan

Indonesia

(welfarestate)53

dan

(nachtwachtersstaat).

menganut
tidak

Sebagai

paham

menjadi
negara

negara

negara

kesejahteraan

penjaga

welfarestate,

maka

malam
negara

bertangungjawab atas kesejahteraan rakyatnya54 dan negara secara aktif
ikut campur urusan kemasyarakatan baik di bidang ekonomi maupun
politik.
Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk
mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran
welfare

state

merupakan

bentuk

konkrit

dari

peralihan

prinsip

staatsonhouding55, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk
mencampuri

kehidupan

ekonomi

sosial

masyarakat,

menjadi

staatsbemoeienis yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif

53Ridwan

14.

54Ridwan

HR, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.1
HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.

55Pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil
“the least government is the best government”.
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dalam kehidupan ekonomi dan sosial.56Munculnya kewajiban pemerintah
tersebut, sejalan dengan ide pancasila sebagai falsafah bangsa khususnya
tertuang dalam sila kelima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”. Jika ditarik kebelakang, rumusan sila kelima ini merupakan
hasil

perumusan

Panitia

Sembilan

yang

ditahbiskan

dari

prinsip

kesejahteraan yang disebut sebagai prinsip keempat dari pidato Soekarno
pada tanggal 1 Juni 1945.57
Selain terkandung dalam sila kelima Pancasila, Pembukaan UUD NRI
1945 1945 sendiri memberikan perhatian istimewa terhadap masalah
keadilan, sedemikian rupa sehingga kata “keadilan/adil” dan prinsip
keadilan hampir ada disemua alenia. Khususnya dalam alenia keempat
yang merupakan tujuan negara yaitu untuk memajukan “kesejahteraan
umum” (yang mengandung prinsip keadilan).58
Lebih

lanjut

dalam

Pembukaan

UUD

NRI

Tahun

1945

yang

menyebutkan bahwa “negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia” mengandung pokok pikiran bahwa Indonesia
mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan
sosial

dalam

kehidupan

masyarakat.59Prinsip

keadilan

sosial

dari

Pembukaan ini meliputi suasana kebatinan perumusan pasal-pasal UUD
dan dokumen lain yang terkait dengan itu –yang bisa dijadikan sebagai
sumber hukum dasar yang tidak tertulis. Komitmen keadilan itu tampak
nyata, baik dalam pasal-pasal yang menyangkut keuangan negara –yang
menekankan pemuliaan partisipasi dan daulat rakyat –maupun dalam
pasal-pasal
menekankan

yang

menyangkut

pemenuhan

sosial.60Jaminan

hak

pengelolaan
dan

jaminan

keadilan/kesejahteraan

perekonomian

–yang

keadilan/kesejahteraan

tersebutlah

yang

melahirkan

56Ridwan

HR, Hukum Administrasi... Loc.Cit
Yudi Latif, Negara Paripurna: HIstoritas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 533.
58Ibid.
59 NI’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Pers, Jakarta, 2008,
hlm. 127.
60 Yudi Latif, Negara Paripurna…. Op.Cit., hlm. 548.
57
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kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum yang juga
merupakan ciri negara kesejahteraan. Sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan karena tugas
pemerintah tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja,
melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka
mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.61
Berdasarkan hal di atas, dapat digarisbawahi bahwa Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mempunyai
tanggung

jawab

untuk

melindungi

segenap

bangsa

Indonesia

dan

memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut, antara lain, telah
dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan
kewajiban

negara

untuk

memelihara

fakir

miskin

dan

anak

terlantar.Selanjutnya, pada Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun
1945 mengatur bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggung
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak. Berangkat dari dua pasal tersebut, maka pemerintahan
wajib mengusahakan terealisasinya kesejahteraan rakyat. Bagi fakir miskin
dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai
perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya
hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.
Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dalam hal ini adalah Gubernur dan DPRD
memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan sosial masyarakat DIY.
Terlebih Gubernur dan DPRD sejatinya merupakan representasi dari rakyat
61Ridwan

HR, Diskresi…. Op.Cit., hlm. 3.
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sebagai penentu dan pengambil kebijakan. Oleh karena itu, maka agar
keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka pemerintah
daerah memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masingmasing

untuk

sebanyak

mungkin

ikut

serta

dalam

memajukan

kesejahteraan sosial tersebut. Salah kemampuan daerah dalam upaya
untuk

mewujudkan

peraturan

daerah

keadilan
sebagai

tersebut,
bentuk

adalah

dengan

perwujudan

membentuk

kepastian

guna

menanggulangi kemiskinan yang nantinya diharapkan akan berdampak
pada perwujudan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di DIY.
Guna menanggulangi kemiskinan di DIY, diperlukan usaha nyata dari
Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program
tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah
dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional. Dalam
konteks itu, Pemerintah Daerah dapat
kepentingan

dalam

memfasilitasi,
kebijakan

penanganan

mengoordinasi,
dan

strategi,

serta

strategi

lintaskabupaten/kota;mengawasi
kebijakan,

fakir

dan

memberdayakan pemangku
miskin

lintaskabupaten/kota;

menyosialisasikan
penanganan

dan

program

fakir

mengendalikan

dalam

pelaksanaan

penanganan

miskin
pelaksanaan

fakir

miskin

lintaskabupaten/kota;mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan
program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
danmengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir
miskin. Selain itu Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
B. Landasan Sosiologis
Aristoteles mengatakan bahwa negara yang baik ialah negara yang
diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur
dari

pemerintahan

yang

berkonstitusi

yaitu;

pertama,

pemerintahan
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dilaksanakan

untuk

kepentingan

dilaksanakan

menurut

hukum

umum;

yang

kedua,

beradasarkan

pemerintahan

pada

ketentuan-

ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang
menyampingkan

konvensi

dan

konstitusi;

ketiga,

pemerintahan

berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak
rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintah.62
Setiap produk hukum daerah yang dibuat dikatakan mempunyai
landasan

sosiologis

apabila

ketentuan-ketentuannya

sesuai

dengan

keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Terbentuknya norma
hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan
masyarakat

yang

melibatkan

seluruh

komponen

guna

mewujudkan

ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus
mengarah pada kesejahteraan masyarakat.63
Pemerintah

daerah

dalam

menetapkan

peraturan

tentang

penanggulangan kemiskinan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan
dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat daerahnya untuk menjamin
terpenuhinya pelayanan kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan
adanya

komunikasi

masyarakat

dalam

yang

baik

menetapkan

antara

pemerintah

kebijakan

daerah

dan

atau

dengan

peraturan

penanggulangan kemiskinan yang akan dibuat.
Titik

tolak

penangggulangan

dari

penyusunan

kemiskinan

adalah

peraturan
efektivitas

daerah

dan

tentang

efisiensi

pada

masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk
menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari masyarakat yang
berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang
terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (interest
groups),

para

pengambil

keputusan

dapat

menangkap

pandangan,

62 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
hlm. 9-10.
63 Ujang Charda, Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan : Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bungo Abadi, Bandung, 2008, hlm. 18.
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kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut,
untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep.64
Dengan demikian perlu dipahami juga bahwa tidak berarti apa yang
ada pada saat ini dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan
pada masyarakat selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar
merekam keadaan seketika. Masyarakat berubah, nilai-nilaipun berubah,
kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan
terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi
masa depan. Sehingga dapat dikatakan bahwa di satu pihak hukum
berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan
itu dan oleh karenanya hukum harus paham tentang seluk beluk masalah
yang diaturnya, sedangkan di pihak lain harus menyadari, bahwa faktorfaktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan beban
pengaruhnya pula terhadap hukum serta proses bekerjanya.
Secara sosiologis, strategi untuk mengatasi kemiskinan tidak lepas
dari strategi pembangunan masyarakat yang diterapkan di suatu daerah.
Program-program yang telah dilakukan untuk memerangi kemiskinan yang
belum

memberikan hasil yang menggembirakan,

dapat disebabkan oleh

adanya perangkap kemiskinan ( poverty trap) yang tidak berujung pangkal,
yang menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan sangatlah beragam. Oleh
karena itu permasalahan kemiskinan dipandang sebagai masalah yang
multidimensi, maka penyebabnya juga bersifat multi dimensi.
Dengan latar belakang kondisi geografis, potensi sumber faktor-faktor
ekonomi, masalah sosial budaya yang berbeda untuk masing-masing
wilayah, maka pendekatan penanggulangan masalah kemiskinan tentu saja
tidak bisa diseragamkan. Pengenalan dan pemahaman terhadap kondisi
sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat sangat diperlukan untuk
menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat. Peraturan
64 Mahendra Putra Kurnia, dkk., Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total
Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.
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Daerah tentang penanggulangan kemiskinan di DIY diharapkan dapat
mengarahkan

upaya-upaya

pemberdayaan

dan

fasilitasi

partisipasi

masyarakat miskin dalam kegiatan masyarakat supaya tercipta peluang
bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Upaya pemberdayaan,
partisipasi

dan

penciptaan

iklim

yang

kondusif

akan

menciptakan

tantangan baru bagi strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Salah satu tantangannya adalah belum adanya kesepakatan tentang bentuk
pemberdayaan dan partisipasi yang ideal.
Berkaitan dengan persoalan penanggulangan kemiskinan di DIY,
ditetapkan

bahwa

persoalan

kemiskinan

merupakan

salah

satu

permasalahan dasar yang juga masuk dalam penyuusunan RPJMD DIY
2018-2022. Adapun Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota dan Target
Prov DIY dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tahun
Daerah

2017

2018

2019

2020

2021

202
2

Kulon Progo

19,13

17,95

16,78

15,60

14,43

13,2
5

Bantul

13,66

12,91

12,16

11,41

10,66

9,91

Gunungkidul

19,11

18,11

17,11

16,11

15,11

14,1
1

Sleman

10,02

9,35

8,68

8,50

8,00

7,66

Kota Yogyakarta

7,70

7,58

7,35

7,34

7,29

7,10

Target Prov. DIY

12,36

11,26

9,78

8,82

7,85

Berdasarkan data di atas, maka kehadiran perda penanggulangan
kemiskinan

menemukan

relevansinya.

Perda

ini

diharapkan

dapat

menanggulangi kemiskinan di DIY. Setidaknya perda tersebut diharapkan
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dapa

mewujudkan:

Peningkatan

derajat

Pemenuhan
kesehatan

layanan

dasar

masyarakat;

masyarakat

Peningkatan

miskin;

Pendapatan

Perkapita Masyarakat; serta Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
C. Landasan Yuridis
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa
negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia

dan

memajukan

kesejahteraan

umum.

Amanat

tersebut

kemudian dituangkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundangan
khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.
Penanggulangan

kemiskinan

merupakan

bagian

dari

upaya

untuk

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta
merupakan upaya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial.
Selama ini pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi
fakir

miskin

masih

tersebar

dalam

berbagai

peraturan

perundang-

undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang
terintegrasi dan terkoordinasi hingga kemudian muncul Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin. Undang-Undang tersebut lahir
salah satunya adalah untuk menanggulangi kemiskinan yang sampai saat
ini masih menjadi masalah bersama. Fakir miskin adalah orang yang sama
sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai
sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Adapun penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan,
pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap
warga

negara.

Sasaran

penanganan

fakir

miskin

ditujukan

kepada

perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat.
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Berdasarkan hal di atas, dapat diuraikan bahwa pertama, masalah
kemiskinan menjadi perhatian yang cukup serius untuk ditanggulangi. Baik
pemerintah

pusat

maupun

daerah

bertanggungjawab

melalui

kewenangannya masing-masing untuk menanggulangi kemiskinan. Kedua
peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dirinci dalam
melakukan

penanggulangan

kemiskinan.

Adapun

pemerintah

daerah

provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat
provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan
berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
Ketiga, selain ketentuan di dalam dua regulasi di atas, beberapa
landasan hukum yang dapat dijadikan pijakan oleh pemda dalam
melakukan penanggulangan kemiskinan di daerah adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2012

Tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014
Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Terdapatnya beberapa peraturan perundang-undangan di atas dapat
dijadikan pijakan yuridis bagi Pemerintah DIY untuk membentuk Peraturan
Daerah

tentang

Penanggulangan

Kemiskinan.

Dengan

demikian,

pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di
DIY menjadi hal yang urgen mengingat belum adanya regulasi yang secara
spesifik mengatur terkait penanggulangan kemiskinan di DIY. Fakta saat ini
membuktikan

bahwa

ketiadaan

regulasi

yang

spesifik

mengatur
143

penanggulangan kemiskinan menyebabkan beberapa hal negatif yang terjadi
seperti besarnya angka kemiskinan di DIY yang mencapai 12,36% (data BPS
per September 2017) atau tertinggi se-Pulau Jawa. Memang angka
kemiskinan di DIY menunjukkan kecenderungan menurun dari angka
15,9% pada 2012 menjadi 13,1% di 2016 atau rata-rata penurunan
kemiskinan selama lima tahun adalah sebesar 0,56% per tahun. Akan tetapi
meskipun angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan penurunan,
namun angka tersebut masih sangat kecil dan DIY masih tetap menjadi
provinsi dengan prosentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa dan
terendah ketiga secara nasional.Keempat, diharapkan bahwa dengan adanya
Perda Penanggulangan Kemiskinan di DIY akan dapat mengatasi sejumlah
permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteeraan.
Dalam isu kesejahteraan, Perda ini akan berdampak bagi terwujudnya
kesejahteraan masyarakat DIY dan dalam jangka panjang diharapkan dapat
menanggulangi kemiskinan di DIY.
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANGLINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Dari kajian teoritik maupun empirik yang telah dianalisa dalam babbab sebelumnya, maka dapat ditarik gambaran umum terkait dengan
urgensi adanya peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan.
Dalam bab ini akan diuraikan lebih jauh tentang jangkauan, arah
pengaturan dan ruang lingkup materi perda yang akan disusun ini.
Pengaturan tentang penanggulangan kemiskinan dalam perda akan
mencakup aspek hak dan tanggungjawab, indikator kemiskinan, pendataan,
penyusunan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan,
kelembagaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pendampingan
warga

miskin,

pengawasan,

dan

penanggulangan

peranserta
ketentuan
kemiskinan

masyarakat,
penutup.
di

atas,

penghargaan,

Jangkauan

pendanan,

pengaturan

diharapkan

dapat

perda

merespon

permasalahan-permasalahan yang telah dibahas di bab sebelumnya yaitu
tentang pengoptimalan program penanggulangan kemiskinan di tingkat
kabupaten/kota, pemberdayaan pastisipasi masyarakat, dunia usaha, dan
perguruan tinggi, serta mendorong mentalitas positif warga miskin untuk
keluar dari kemiskinan. Di samping itu, penyusunan perda ini diharapkan
menjadi pedoman yuridis yang kuat dalam menanggulangi kemiskinan di
DIY, mulai dari perumusan kebijakan, strategi, dan program kerja di
masing-masing pemangku kepentingan di Pemerintah DIY.
Dengan berdasar pada pembahasan yang ada, untuk mengatasi
masalah kemiskinan dibutuhkan solusi yang tepat sesuai dengan kondisi
masyarakat sehingga diharapkan angka kemiskinan di DIY mengalami
penurunan secara signifikan . Adapun Solusi yang dapat dilaksanakan
untuk memperbaiki kondisi yang ada di antaranya adalah melalui :
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1. Pelaksanan hak dan tanggungjawab masing-masing pihak baik
pemerintah daerah maupun warga miskin.
2. Penentuan

strategi,

kebijakan

dan

program

penanggulangan

kemiskinan dari pemerintah yang mengedepankan pemberdayaan
ekonomi dan pemberian kesempatan lapangan kerja bagi warga
miskin.
3. Peranserta masyarakat yang secara mandiri dan kolektif kolegial
mendukung penanggulangan kemiskinan, baik secara pribadi,
kelompok, organisasi social, lembaga swadaya masyarakat, dunia
usaha, dan perguruan tinggi.
Penyusunan

strategi,

kebijakan,

dan

program

penanggulangan

kemiskinan tersebut tentu saja didasarkan pada visi jangka panjang,
menengah dan pendek pemerintahan DIY dan tata nilai sosial, budaya, serta
keistimewaan. Adapun keberadaan perda penanggulangan kemiskinan yang
disusun ini diharapkan mampu mendorong secara optimal program
penanggulangan kemiskinan baik yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah,
masyarakat, dunia usaha, maupun perguruan tinggi. Disamping itu juga
mendorong warga miskin untuk memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga
terbangun mentalitas positif untuk keluar dari kemiskinan.
Berdasarkan uraian di atas, ruang lingkup Peraturan Daerah ini
meliputi:
a. Hak dan Tanggungjawab;
b. Identifikasi, Indikator Kemiskinan dan Pendataan;
c. Penyusunan

Strategi,

Kebijakandan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan;
d. Kelembagaan dan Koordinasi;
e. Pendampingan Warga Miskin;
f. Peranserta Masyarakat;
g. Penghargaan;
h. Pendanaan; dan
i. Pengawasan.
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B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan
1. Ketentuan Umum
Beberapa

definisi

yang

digunakan

dalam

Perda

tentang

Penanggulangan Kemiskinan, yaitu:
a. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah
daerah

provinsi

penyelenggaraan

yang
urusan

mempunyai
pemerintahan

keistimewaan
dalam

kerangka

dalam
Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
b. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah
adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur
dan perangkat daerah.
c. Gubernur adalah Gubernur DIY.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
e. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi
kebutuhan standar hidup minimal.
f. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau
sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
g. Data

Kemiskinan

adalah

semua

informasi

berkaitan

dengan

kemiskinan yang meliputi jumlah dan karakter penduduk miskin
pada wilayah dan waktu tertentu, bersumber dari lembaga yang sah.
h. Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah
ditentukan dan berdomisili di DIY serta memiliki KTP dan/atau Kartu
Keluarga DIY.
i.

Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu upaya yang
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi/menanggulangi
kemiskinan.

147

j.

Strategi

Penangulangan

Kemiskinan

Daerah

yang

selanjutnya

disingkat SPKD adalah dokumen lima tahunan yang berisi strategi
dan Kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan
sasaran penanggulangan kemiskinan di DIY.
k. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur
pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
l.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DIY yang selanjutnya
disingkat TKPK DIY adalah forum lintas pelaku di DIY sebagai wadah
koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Wakil
Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

m. Pemangku

Kepentingan

adalah

kelompok

atau

individu

yang

dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan
hidup bermasyarakat.
Penyelenggaraan

Program

Penanggulangan

kemiskinan

di

DIY

berasaskan kemanusiaan; keadilan sosial; nondiskriminasi; kesejahteraan;
kesetiakawanan;pemberdayaan; kelokalan; partisipatif; dan keterpaduan.
Adapun tujuan dari pengaturan mengenai Penanggulangan Kemiskinan di
DIY adalah untuk:
a. memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam
upaya Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan karakteristik
Daerah;
b. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga
miskin;
c.

memberikan

kepastian

hukum

bagi

upaya

Penanggulangan

Kemiskinan; dan
d. menjamin

integrasi,

sinkronisasi,

koordinasi,

dan

sinergi

pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
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2. Hak dan Tanggungjawab
Setiap Warga dan Keluarga dengan kategori miskin berhak mendapatkan:
a. kecukupan pangan;
b. perumahan yang layak;
c. pendidikan;
d. pelayanan kesehatan;
e. perlindungan

sosial

dalam

membangun,

mengembangkan,

dan

pemberdayaan,

dan

memberdayakan diri dan keluarganya;
f. pelayanan

sosial

melalui

jaminan

sosial,

rehabilitasi sosial;
g. lingkungan hidup yang sehat, aman dan nyaman;
h. pekerjaan dan kesempatan berusaha;dan
i. hak atas akses sumber-sumber ekonomi produktif berupa aset
sumber daya manusia, keuangan, aset fisik, sosial, aset alam, dan
lingkungan.
Adapun setiap warga dan Keluarga dengan kategori miskin
bertanggungjawab untuk:
a. menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat
mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b. meningkatkan

kepedulian

dan

ketahanan

sosial

dalam

bermasyarakat;
c. memberdayakan dirinya agar dapat bekerja secara mandiri dan
meningkatkan taraf kesejahteraan;
d. berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
e. memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan
kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
f. menaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.
Dalam

upaya

penanggulangan

kemiskinan,

Pemerintah

Daerah

bertanggungjawab untuk:
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a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin;
b. menyusun dan mengupayakan integrasi program penanggulangan
kemiskinan dengan berbagai sumber dana serta melaksanakannya
secara konsisten, berkelanjutan, memperhatikan potensi daerah, dan
aspek kearifan lokal; dan
c. membangun

kemitraan

dengan

berbagai

pihak

dalam

penanggulangan kemiskinan.
3. Identifikasi, Indikator Dan Pendataan Warga Miskin
a. Identifikasi
Dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah
Daerah melakukan identifikasi warga miskin. Adapun identifikasi warga
miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin.
b. Indikator
Pemerintah

Daerah

menyusun

dan

menetapkan

indikator

kemiskinan. Adapun Indikator kemiskinan tersebut meliputi indikator
yang ditetapkan secara nasional; indikator lokal yang bersumber dari
kabupaten/kota; dan indikator yang mengakomodasi keistimewaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan indikator kemiskinan
selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.
c. Pendataan
Pemerintah Daerah menyusun data kemiskinan yang didasarkan
pada indikator kemiskinan. Data kemiskinan harus dimutakhirkan
secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, namun
dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi data kemiskinan
melalui verifikasi dan validasi ulang dibawah koordinasi TKPK. Adapun
Data kemiskinan tersebut harus terintegrasi dengan nomor induk
kependudukan dan disusun secara partisipatif.
Selanjutnya
Keputusan

hasil

Gubernur

pendataan

dan

tersebut

ditempatkan

ditetapkan

dalam

sistem

dengan
informasi
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penanggulangan kemiskinan. Adapun data kemiskinan yang terintegrasi
dengan nomor induk kependudukan tersebut menjadi rujukan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Penanggulangan
Kemiskinan bagi Pemerintah Daerah; Pemerintahan Kabupaten/Kota;
Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan lembaga lainnya.
4. Penyusunan

Strategi,

Kebijakan

Dan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan
1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah
menetapkan SPKD yang disusun oleh TKPK DIY. Penyusunan SPKD perlu
dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan dan harus dipilih
strategi yang mempertimbangkan isu tentang:
a. perlindungan sosial;
b. potensi kewilayahan;
c. penyediaan rumah ideal bagi warga miskin;
d. peningkatan akses infrastruktur dasar;
e. infrastruktur kewilayahan dan fasilitas publik;
f. peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;
dan
g. pengembangan pariwisata.
2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Pemerintah

Daerah

menyusun

dan

menetapkan

penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada, SPKD,

kebijakan
Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah. Adapun Kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut
meliputi:
a. penyelenggaraan perlindungan Sosial melalui peningkatan akses
warga miskin pada sektor-sektor pendidikan, dan kesehatan.
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b. stimulasi rumah layak huni bagi masyarakat miskin
c. pengembangan dan peningkatan akses infrastruktur dasar

dan

fasilitas publik meliputi air bersih, sanitasi, dan akses listrik;
d. pengembangan potensi wilayah/kawasan dan sektor ekonomi
unggulan

daerah yang mendukung pengurangan kemiskinan

secara signifikan;
e. peningkatan
pemberdayaan

kemandirian
masyarakat,

masyarakat

melalui

program

peningkatan

kemampuan

dan

kapasitas sumber daya serta perluasan kesempatan berusaha;
f. peningkatan

partisipasi

masyarakat

dan

kelembagaan

penanggulangan kemiskinan;
3) Program Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah Daerah melalui OPD

merumuskan dan menetapkan

program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
yang didasarkan atas SPKD yang telah ditetapkan. Adapun Program
penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok yang
meliputi:
1) kelompok program perlindungan sosial;
2) kelompok program peningkatan akses prasarana dasar yang
meliputi rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan akses listrik;
3) kelompok

program

peningkatan

kemandirian

dan

pemberdayaan masyarakat;
4) kelompok peningkatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan
penanggulangan kemiskinan;
5) kelompok program pengembangan potensi wilayah;
6) kelompok

pengembangan

sektor

ekonomi

unggulan

daerah/kawasan;
7) program penanggulangan kemiskinan lainnya.
Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana tersebut di atas
dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing152

masing OPD yang kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

5. Kelembagaan Dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Gubernur dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan
membentuk TKPK DIY yang berkedudukan di ibukota DIY.

TKPK DIY

bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan

pelaksanaan kebijakan

dan

secara

program

penanggulangan

berkesinambungan.

Adapun

kemiskinan

Koordinasi

tersebut

terpadu

dilaksanakan

dan
dalam

rangka mensinergikan program melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan
integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan

di

daerah.

Adapun

sinergi

program

tersebut

meliputi

pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.
Dalam melaksanakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan ,
TKPK DIY berwenang untuk mengkoordinasikan penyusunan SPKD DIY
serta mengkoordinasikan forum OPD atau forum gabungan OPD dalam hal
penyusunan

rencana

strategis

OPD,

rencana

kerja

OPD;

serta

pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan
daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
Dalam

melaksanakan

tugas

mengendalikan

pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan di DIY TKPK DIY berwenang untuk melakukan
pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian
tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai
dengan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu juga melakukan
pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan
kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan
dana

dan

pelaksanan

kendala
program,

yang

dihadapi,

pengendalian

penyusunan
evaluasi

hasil

pemantauan

pelaksanaan

program,

penanganan pengaduan masyarakat serta penyiapan laporan pelaksanaan
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dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur
dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Pendampingan Warga Miskin
Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah
diperlukan pendampingan bagi warga miskin yang dilakukan oleh TKPKD
Kabupaten/Kota

dan/atau

kader

penanggulangan

kemiskinan

yang

dibentuk oleh OPD yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang
sosial. Adapun Kader penanggulangan kemiskinan tersebut dapat berasal
dan/atau

beranggotakan

tokoh

masyarakat;tokoh

agama;

akademisi;

pekerja sosial; dan masyarakat umum yang memiliki kompetensi dan
pengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Adapun tugas pendampingan sebagaimana tersebut di atas meliputi:
a. menginformasikan

program

dan

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan kepada masyarakat;
b. melaksanakan

penilaian

dan

membantu

akses

kegiatan

penanggulangan kemiskinan atas kasus yang dihadapi

oleh

warga miskin; dan
c. melaksanakan

koordinasi

kabupaten/kota,

dengan

kecamatan,

OPD

dan

terkait

desa

di

dalam

tingkat

tugasnya

melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.
7. Peranserta Masyarakat
Masyarakat
kemiskinan
perencanaan,

yang

dapat

berperanserta

dilaksanakan

pelaksanaan,

dalam

Pemerintah

pengawasan,

upaya

penanggulangan

Daerah

dan

dari

evaluasi

proses
program

penanggulangan kemiskinan. Adapun masyarakat tersebut meliputi: orang
pribadi;

keluarga;

kelompok/organisasi

kemasyarakatan;

organisasi

sosial;organisasi profesi; lembaga swadaya masyarakat; yayasan; dunia
usaha; dan/atau perguruan tinggi.
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Peranserta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dapat
berbentuk :
a. penyampaian informasi tentang warga miskin;
b. pendampingan bagi warga dan keluarga miskin;
c. penyelenggaraan pendidikan;
d. penyediaan akses kemitraan usaha;
e. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
f. penyediaan lapangan pekerjaan;
g. pemberian motivasi

berbasis pada nilai-nilai agama dan sosial;

dan/atau
h. pemberdayaan potensi zakat.

Terkait Organisasi dan/atau lembaga sebagaimana tersebut di atas
(kelompok/organisasi kemasyarakatan;organisasi sosial; organisasi profesi;
dan lembaga swadaya masyarakat) dapat dibentuk berdasarkan inisiatif
warga

atau

Pemerintah

perundang-undangan.

Daerah
Adapun

dengan
Organisasi

berdasar
dan/atau

pada

peraturan

lembaga

yang

dibentuk berdasarkan inisiatif warga maupun Pemerintah Daerah tersebut
harus mengedepankan program penanggulangan kemiskinan berbasis
kearifan lokal.
Adapun peranserta dunia usaha dapat berbentuk penyediaan dana,
barang, dan/atau jasa yang harus berbasis pada kearifan lokal serta
berkoordinasi dengan TKPK DIY. Sedangkan peranserta perguruan tinggi
dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat berbentuk program
pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat yang juga harus berbasis
pada kearifan lokal serta berkoordinasi dengan TKPK DIY.
Selain itu, peranserta masyarakat dapat dilakukan secara mandiri atau
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan berkewajiban memberikan
laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui
OPD yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang sosial.
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8. Penghargaan
Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak
yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Penanggulangan
kemiskinan. Adapun penghargaan tersebut diberikan kepada instansi
pemerintah; masyarakat; dan/atau dunia usaha. Instansi pemerintah yang
dimaksud terdiri atas instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan
pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Sedangkan masyarakat yang
dimaksud dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok. Dunia usaha
yang dimaksud dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di
Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya
meliputi wilayah Daerah. Selain penghargaan, Pemerintah Daerah dapat
memberikan insentif kepada setiap Orang yang memberikan kontribusi
dalam Penanggulangan kemiskinan.
9. Pendanaan
Pendanaan

penanggulangan kemiskinan bersumber dari APBN dan

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penentuan
alokasi

dana

penanggulangan

kemiskinan

dilaksanakan

berdasarkan

prinsip proporsionalitas dan afirmasi.
10. Pengawasan
Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan,
Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang
terpadu. TKPK DIY perlu melakukan koordinasi pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta
menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sejak Maret 2016 sampai dengan Maret 2018 jumlah penduduk
miskin di D.I. Yogyakarta turun secara konsisten menjadi 460,10 ribu
penduduk.Secara keseluruhan, dalam periode lima tahun terakhir,
jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta telah berkurang sebanyak
92,97 ribu penduduk. Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata,
jumlah penduduk miskin di provinsi ini berkurang sebanyak 9,30 ribu
per semester
2. Pendataan warga miskin menghadapi permasalahan keakuratan data
dan ketidaksesuaian antara data dilapangan dengan data dari BPS
3. Program

penanggulangan

kemiskinan

secara

umum

telah

memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan dasar, namun kebijakan tersebut belum
secara komprehensif mengentaskan kemiskinan dengan cepat dan
menyeluruh
4. Dari karakteristik dan permasalahan kemiskinan yang ada di
kabupaten/kota di DIY, baik terkait dengan kondisi sumber daya
alam, sumber daya manusia dan system nilai sosial yang ada, maka
penetapan

strategi

penanggulangan

kemiskinan

di

DIY

perlu

memperhatikan isu-isu tentang:
a. perlindungan sosial;
b. potensi kewilayahan;
c. penyediaan rumah ideal bagi warga miskin;
d. peningkatan akses infrastruktur dasar;
e. infrastruktur kewilayahan dan fasilitas publik;
f. peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat; dan
g. pengembangan pariwisata.
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5. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Oleh
karena itu penanganannya memerlukan keterlibatan banyak pihak.
Selain itu, upaya penangulangan kemiskinan memerlukan

sinergi

antara pemerintah, pemerintah daerah, kabupaten/kota, perusahaan,
Perguruan Tinggi, dan masyarakat secara

berkesinambungan, dan

berkelanjutan.
B. Saran
1. Perlu

adanya

penduduk

pengaturan

miskin

tentang

sehingga

hasil

identifikasi
pendataan

dan

pendataan

dapatmendukung

tersedianyadata penduduk miskin (by name, by addres, by case) yang
terintegrasi dengan nomor induk kependudukan dan dapat digunakan
sebagai

sebagai dasar penentuan

kebijakan

dan

evaluasi

target, sasaran, penyusunan

pelaksanaan

program

penanggulangan

kemiskinan.
2. Perlu adanya pengaturan tentang
berbagai

program/kegiatan

sinergitas dan harmonisasi

penanggulangan

kemiskinan

serta

pengaturan tentang evalusi kinerja program pengentasan kemiskinan
secara komperehensif agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dari
program tersebut.
3. Penanggulangan Kemiskinan memerlukan kinerja yang tinggi dari
lembaga pengelola, untuk itu diperlukan pengaturan terhadap tugas,
wewenang dan fungsi TKPKDIY dan TKPKD kabupaten/kota agar
dapat perperan secara maksimal, sampai pada tingkat desa
4. Peranserta pemerintah, Perguruan Tinggi, Pengusaha dan Masyarakat
dalam penanggulangan kemiskinan perlu diatur agar dapat berperan
secara

nyata

secara

berkelanjutan.

Peran

serta

tokoh-tokon

masyaraat dan tokoh-tokoh agama merupakan hal yang sangat
strategis agar semangat untuk menanggulangi kemiskinan semakin
terwujud
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