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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin-
Nya penelitian Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar bagi Keluarga 
Penerima Manfaat Bantuan Sosial Fakir Miskin di Daerah 
Perbatasan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penelitian ini sangat penting dilakukan sebagai salah satu 
studi yang merespon kebutuhan dan isu strategis kebijakan 
Kesejahteraan Sosial, khususnya dengan telah diterbitkannya 
Standart Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial melalui 
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standart 
Teknis Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimum Bidang 
Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 
itu maka dinamika pembangunan Sosial akan menjadi lebih 
dinamis dan akan menjadi perhatian utama pemerintah didaerah 
yang secara teknis dilakukan pembinaan oleh Kementerian Sosial 
dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina utamanya.

Penelitian ini juga merupakan respon akademik dan teknokratik 
Puslitbangkesos terhadap layanan dasar sosial yang merupakan 
tuntutan terpenting di dalam lingkup nasional dan internasional 
yang akhir-akhir ini sering mengemuka terkait wacana kebijakan 
Universal Basic Income. Untuk itu kami harapkan ke depannya 
penelitian ini dapat dilakukan pada tahap yang lebih besar dan 
longitudinal.

Akhirnya, kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat 
dan dapat digunakan dalam penyusunan kegiatan dan kebijakan 
layanan dasar sosial di tahun-tahun mendatang, dan kami 
menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna. Oleh karena 
itu, kritik dan saran sebagai masukan sangat kami butuhkan, dan 
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kepada Tim Peneliti dan semua pihak yang telah berkontribusi 
dalam pelaksanaan penelitian ini diucapkan terima kasih.

Jakarta,  Desember  2018

Kapuslitbangkesos,

 Drs. Mulia Jonie, M.Si.
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1Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Akses pada layanan sosial dasar tidak hanya membentuk 
inti dari pembangunan sosial tetapi juga semakin dikenali 
sebagai sebuah hak asasi manusia. Dengan memungkinkan 
warga termiskin untuk hidup lebih sehat dan lebih produktif, 
layanan sosial dasar menjadi kunci untuk mengurangi 
manifestasi terburuk dari kemiskinan dan untuk memutus 
siklus kemiskinan itu sendiri.

Wacana layanan sosial dasar sebagai bagian dari hak 
asasi manusia telah berkembang sejak pasca-Perang Dunia 
Kedua dengan dideklarasikannya The Universal Declaration of 
Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui 
Sidang Umumnya di Paris, 10 Desember 1948. Dalam Pasal 25, 
disebutkan (UN, 2015),

“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin 
kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan 
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keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan 
perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang 
diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, 
menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut 
atau mengalami kekurangan mata pencaharian yang lain 
karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.”

Akan tetapi, meskipun terdapat konsensus umum akan 
layanan sosial dasar sebagai fondasi pembangunan manusia, 
bahkan sebagai fundamen hak asasi, tetap ada gap yang 
semakin lebar antara konsensus ini dan realitas belanja 
pemerintah dalam layanan sosial dasar ini di negara-negara 
berkembang. Menurut sebuah laporan PBB (Mehrotra, et al. 
2000), secara global terdapat selisih $80 miliar per tahun antara 
realisasi belanja dengan nilai yang seharusnya dibelanjakan 
untuk menjamin akses universal untuk mendapatkan layanan-
layanan esensial ini.

Pemerintah seringkali membuat klaim-klaim tentang 
seberapa banyak yang telah dibelanjakan negara pada layanan 
kesehatan dan pendidikan, ketika pilihan kebijakan targeting 
yang diterapkan ternyata membuat tidak semua layanan 
bermanfaat bagi keluarga miskin. Padahal dari perspektif hak, 
dengan tidak menyediakan akses penuh pada layanan sosial 
dasar-seperti layanan kesehatan primer, air dan sanitasi bersih 
dan pendidikan dasar-pemerintah secara tidak langsung dapat 
dikatakan melanggar hak asasi warga penduduknya sendiri.

Dalam konteks pengurangan kemiskinan di Indonesia, 
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 
tujuan untuk mengurangi kemiskinan dari 10,96 persen 
menjadi 7-8 persen dan koefisien Gini sebesar 0,41-0,36 
dalam periode lima tahun. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia 
juga telah memperkenalkan pengukuran kemiskinan multi-
dimensi untuk mengikutsertakan dimensi non-moneter seperti 



3Pendahuluan

kesehatan dan pendidikan. Hal ini mencerminkan perubahan 
fokus pemerintah yang direncanakan dalam menargetkan 
pengurangan kesenjangan, baik dari segi pendapatan dan non-
pendapatan penduduk di Indonesia.

Grafik 1.
Transformasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2017.

Sebagaimana ditunjukkan Grafik 1, melalui RPJMN 2015-
2019, untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia 
telah mengembangkan tiga pilar kerangka pengentasan 
kemiskinan yang komprehensif terdiri dari: 1) sistem 
perlindungan sosial yang komprehensif; 2) pelayanan dasar 
bagi masyarakat miskin dan rentan; dan 3) pengembangan 
penghidupan berkelanjutan. Strategi kedua bertujuan untuk 
meningkatkan akses 40 persen penduduk termiskin dan 
kelompok marjinal lainnya untuk mendapatkan layanan 
dasar yang berkualitas. Strategi ini memiliki target cakupan 
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pelayanan yang sangat spesifik. RPJMN telah mendefinisikan 
paket minimum pelayanan dasar yang meliputi kesehatan, 
pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar dan 
identitas hukum.

Secara spesifik, paket Jenis Pelayanan Dasar dimaksud 
meliputi (Bappenas, 2017):

•	 Pendidikan (layanan pendidikan dasar serta pendidikan 
menengah);

•	 Kesehatan (pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan KB);

•	 Perlindungan (sistem pusat pelayanan rujukan terpadu);

•	 Infrastruktur dasar (perumahan, air, sanitasi, dan listrik);

•	 Identitas hukum (pelayanan identitas hukum dan 
administrasi kependudukan (akte kelahiran, KTP, surat 
nikah, akta cerai dan kartu keluarga).

Paket layanan dasar juga mengacu dari UU tentang 
Pemerintahan Daerah (No 23/2014), yang mengatur 
Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten dan 
kota). Undang-undang mendefinisikan layanan dasar sebagai 
layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga 
negara dan memberi mandat kepada pemerintah kabupaten 
dan kota untuk memprioritaskan anggaran mereka untuk 
penyediaan layanan dasar yang berkualitas.

Dalam konteks Kementerian Sosial sendiri, persoalan 
akses terhadap layanan sosial dasar merupakan salah satu dari 
empat arah kebijakan Kementerian Sosial tahun 2015-2019 
yang mendukung visi, misi, agenda nawa cita, kebijakan dan 
strategi pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 
2015-2019. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Perubahan 
Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2019:

a.  Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif; 
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b.  Pengembangan penghidupan berkelanjutan; 

c.  Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar; dan 

d. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara 
kesejahteraan sosial.

Arah kebijakan dan strategi dalam proses penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial dimaksud 
sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

Kementerian Sosial 2015-2019

Sumber: Kementerian Sosial, 2017.
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Di tengah-tengah ketidak-lengkapan baseline data terkini 
untuk menjelaskan situasi pengurangan kemiskinan dan 
program-program nasional yang disiapkan untuk mendukung 
itu, adalah menarik mengobservasi temuan terakhir dari studi 
evaluasi atas rujukan dan penanganan keluhan pada Sistem 
Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang ditargetkan di 
190 titik kabupaten/kota seluruh Indonesia hingga tahun 
2019 (Kementerian Sosial, 2017). Sebagaimana ditunjukkan 
oleh Grafik 2, dari total 176,875 keluhan yang mewakili 
keluarga miskin dan rentan dari total 70 kabupaten/kota 
seluruh Indonesia, 65% di antaranya merupakan keluhan dan 
penanganan rujukan yang bersifat layanan sosial dasar dalam 
bidang kesehatan (Program Indonesia Sehat). Angka 65% 
yang merujuk atau mengeluhkan layanan sosial dasar dalam 
bentuk layanan kesehatan primer seperti Program Indonesia 
Sehat akan lebih meningkat lagi jika kita memasukkan PIP dan 
adminduk sebagai bagian dari layanan sosial dasar. Meskipun 
belum terlalu konklusif karena menyampur-adukkan kategori 
program layanan sosial dasar dan program perlindungan 
sosial, setidaknya data ini merupakan ilustrasi faktual yang 
meng-highlight tren atau kecenderungan dalam data terkini 
yang tersedia akan urgensi layanan sosial dasar yang diakui 
kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab global, target 
nasional dan perencanaan kebijakan Kemensos itu sendiri 
tadi, pemerintah bersama-sama masyarakat dituntut untuk 
membuat layanan yang berkontribusi terhadap kesehatan, 
pendidikan dan perlindungan sosial (termasuk air, sanitasi, 
transport, energi dan sejenisnya) bekerja bagi orang miskin, 
terlebih orang miskin dalam konteks wilayah yang spesifik 
seperti perbatasan, pulau-pulau terluar dan daerah rentan 
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secara umum atau daerah yang memiliki persoalan aksesibilitas 
terhadap layanan secara umum seperti konteks perdesaan.

Grafik 2.
Rujukan dan Penanganan Keluhan di SLRT per November 2017

Sumber: Kementerian Sosial, 2017.

Secara konseptual, Vandermoortele (2000: i), menyebutkan 
empat argumentasi mengenai pentingnya layanan sosial 
dasar yang diarus-utamakan dalam kebijakan sosial untuk 
melengkapi market outcomes (pertumbuhan ekonomi) dan 
strategi konvensional seperti perlindungan sosial dalam upaya 
pengurangan kemiskinan dan kesenjangan:

Pertama, mengingat distribusi pendapatan, aset, 
keterampilan, dan kapabilitas, globalisasi menguntungkan 
orang-orang kaya lebih dari orang-orang miskin, yang 
menghasilkan kesenjangan yang semakin melebar dan 
kemiskinan yang semakin mendalam. Prioritas harus 
difokuskan pada penciptaan kemampuan dasar manusia 
melalui akses universal ke layanan sosial dasar.

Kedua, pembelanjaan publik untuk layanan sosial sering 
kali tidak adil dan tidak efisien. Pengalaman yang cukup 
telah terkumpul untuk merumuskan prinsip dan praktik yang 
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baik untuk kebijakan sosial dalam konteks-konteks yang 
berbeda. Salah satu pelajaran yang dipetik adalah pentingnya 
sinergi antar-layanan, seperti yang dicontohkan oleh ‘vaksin 
pendidikan’ terhadap AIDS, yang dilaporkan dalam makalah 
ini.

Ketiga, kekuatan yang mengakibatkan pada ketimpangan 
pendapatan yang lebih besar juga menghasilkan ‘Matthew 
effect’ dimana manfaat pengeluaran publik bertambah secara 
tidak proporsional ke kelas menengah dan atas, dengan 
mengorbankan orang miskin. Kabar baiknya adalah bahwa 
pengeluaran negara untuk layanan sosial dasar tidak seregresif 
dibandingkan dengan layanan pasca-primer. Satu-satunya 
cara dimana orang miskin akan mendapatkan akses ke layanan 
sosial dasar adalah dengan membuatnya tersedia secara 
universal.

Keempat, bukti yang dikumpulkan oleh berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak akan dengan 
sendirinya menghasilkan hasil yang adil, juga ia tidak akan 
menciptakan cakupan universal dari layanan sosial dasar. 
Meniru mekanisme pasar melalui biaya dan retribusi untuk 
layanan publik dasar telah terbukti merugikan dalam hal hak-
hak orang miskin dan pengurangan kemiskinan.

Vandermoortele (2000) juga menggambarkan bagaimana 
rata-rata nasional (national averages) dapat menyebabkan 
interpretasi yang menyesatkan tentang kemajuan sosial. Dia 
berpendapat bahwa analisis perlu melampaui persoalan 
rata-rata. Bagi Vandermoortele, ‘rata-rata’ tidak lebih dari 
sebuah konsep, sebuah kenyamanan yang diciptakan untuk 
membantu kita memahami berbagai hal. Sebuah ‘negara 
rata-rata’ atau seorang ‘anak rata-rata’, bagaimanapun, tidak 
ada dalam kenyataan. Ia hanya dalam pikiran kita. Oleh 
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karena itu sangat dibutuhkan untuk menghindari ‘fallacy 
of the mean’ ketika menggambarkan dunia nyata. Melalui 
makalahnya, Vandermoortele juga mempertanyakan validitas 
Garis Kemiskinan Internasional $1.90 per hari sebagai norma 
universal untuk memantau atau membandingkan tingkat 
kemiskinan (lihat juga: Toye, J., 2010).

Oleh karena itu Vandermoortele menekankan bahwa 
akses universal ke layanan sosial dasar berkualitas baik 
berada dalam jangkauan semua bangsa. Negara-negara 
yang tidak melengkapi rakyatnya untuk menghadapi gejolak 
yang terkait dengan globalisasi akan berada pada posisi yang 
sangat tidak menguntungkan. Akses universal ke layanan 
ini menawarkan ‘peredam kejut sosial’ untuk melakukan 
perjalanan di jalan bergelombang menuju ekonomi global. 
Ini akan memungkinkan dan memberdayakan masyarakat 
miskin untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari 
pertumbuhan ekonomi, dengan demikian membuat hasil 
mekanisme pasar menjadi lebih adil dan globalisasi lebih 
inklusif dan berkelanjutan.

2. Permasalahan Penelitian

Salah satu strategi dalam upaya peningkatan layanan sosial 
dasar bagi penduduk miskin dan rentan adalah memperbaiki 
akses kelompok masyarakat miskin terhadap layanan 
sosial dasar. Seperti akses terhadap layanan pendidikan, 
kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi. Hal 
ini akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan 
oleh kelompok masyarakat miskin. Sedangkan di sisi lain 
peningkatan akses terhadap layanan sosial dasar haruslah 
mendorong peningkatan investasi modal manusia (human 
capital), dalam kuantitas maupun kualitasnya.
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Mengingat target Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 
dan data-data yang tersedia hingga saat ini, menyimpulkan 
setidaknya dua hal, yaitu (1) implementasi kebijakan 
penanggulangan kemiskinan masih berada dalam silo/
kungkungan sektoral yang hanya sedikit mengizinkan 
komplementaritas antara perlindungan sosial dan layanan 
sosial dasar, dan (2) urgensi layanan sosial dasar yang 
terintegrasi atau berjalan paralel dengan program-program 
prioritas nasional dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Vandermoortele (2010) membuat analogi bahwa akses 
dalam layanan sosial dasar itu seperti layaknya ‘mengantri’ 
dan bahwa orang miskin biasanya menemukan diri mereka 
pada garis antrian terakhir. Hal ini menyisakan pertanyaan 
penting tentang seberapa bermanfaat sebenarnya penargetan 
sempit (dalam layanan sosial dasar) dan persyaratan (dalam 
perlindungan sosial) sebagai sarana untuk menolong orang 
miskin melompati antrian. Oleh karena itu, di samping 
mengevaluasi faktor-faktor penghambat dan evaluasi bantuan 
sosial fakir miskin perdesaan terhadap akses keluarga miskin, 
diharapkan penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap 
urgensi narrow targeting dan khususnya conditionality 
terhadap kondisi kesejahteraan keluarga miskin dan rentan.

Bertolak dari asumsi demikian, pertanyaan utama 
penelitian adalah mendeskripsikan dan menjelaskan aspek 
aksesibilitas layanan sosial dasar dan penanganan fakir miskin 
dalam konteks daerah perdesaan. Permasalahan ini dapat 
dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan turunan penelitian 
sebagai berikut,

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat aksesibilitas 
layanan sosial dasar bagi keluarga penerima manfaat (KPM) 
program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial fakir 
miskin perdesaan?



11Pendahuluan

2. Bagaimana program bantuan sosial FM membantu 
meningkatkan aksesibilitas layanan sosial dasar bagi 
keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga 
harapan (PKH) dan bantuan sosial fakir miskin perdesaan?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan 
dan menjelaskan kedalaman kemiskinan dihubungkan 
dengan proses implementasi kebijakan layanan sosial dasar 
dan penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan. 
Pengetahuan berbasis bukti akan persoalan kedalaman 
kemiskinan ini dengan mengabstraksikan fenomena pada 
tingkat lokal ke nasional merupakan bagian dari upaya koreksi 
kebijakan pembangunan sosial untuk lebih memberi perhatian 
pada konteks lokal kemiskinan dan masyarakat miskin.

Tujuan umum tersebut teruraikan dalam dua tujuan 
turunan penelitian berikut:

1. Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat aksesibilitas 
layanan sosial dasar bagi keluarga penerima manfaat (KPM) 
program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial fakir 
miskin perdesaan.

2. Menjelaskan bagaimana program bantuan sosial FM 
dapat meningkatkan aksesibilitas layanan sosial dasar 
bagi keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga 
harapan (PKH) dan bantuan sosial fakir miskin perdesaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
besar kebijakan dampak sosial dalam politik-ekonomi 
kemiskinan di wilayah termiskin perdesaaan di Indonesia 
sebagai bagian dari agenda untuk mewujudkan sekaligus 
mengoreksi pembangunan berkelanjutan global (Sustainable 
Development Goals/SDGs), nasional (RPJMN 2015-2019), 
dan juga mengevaluasi arah kebijakan akses layanan sosial 
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dasar yang juga terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 
Kementerian Sosial 2015-2019.

Demikian juga penelitian ini diharapkan dapat mengisi 
ruang kosong yang masih banyak terdapat dalam kajian 
hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan dalam 
pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya dalam konteks 
layanan sosial dasar yang banyak dinilai sebagai faktor 
lambatnya penurunan angka kemiskinan dan koefisien gini. 
Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan nantinya 
dapat dijadikan referensi untuk meninjau kembali instrumen 
kebijakan pemerintah dalam perlindungan masyarakat dari 
dampak sosial-ekonomi program-program penanggulangan 
kemiskinan dan perlindungan sosial, khususnya dalam konteks 
upaya pengurangan kemiskinan perdesaan Kementerian Sosial 
melalui bantuan sosial dan bagaimana memparalelkannya 
dengan akses keluarga miskin dan rentan terhadap layanan 
sosial dasar.

4. Batasan Studi

Secara lebih spesifik, mendiskusikan permasalahan 
penelitian juga berarti memformulasikan batasan penelitian 
yang bertujuan untuk memfokuskan area kajian. Selain itu, 
batasan studi juga merefleksikan keterbatasan penelitian ini, 
mengingat ia hanya memiliki waktu enam hari pengumpulan 
data lapangan. Pertama, penelitian ini hanya akan 
menekankan pada satu aspek dari layanan sosial dasar, yaitu 
aksesibilitas, khususnya akses bagi kelompok yang selama ini 
paling lemah posisinya dalam mendapatkan layanan sosial 
dasar, yaitu keluarga miskin dan rentan. Jadi penelitian ini 
tidak mengelaborasi lebih lanjut aspek lain seperti tata kelola 
(governance), kuantitas ataupun kualitas dari layanan sosial 
dasar. Kedua, subyek penelitian ini dimaksudkan hanya bagi 
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keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan 
(PKH) dan program-program penanganan fakir miskin di level 
perdesaan yang terdapat pada Direktorat Penanganan Fakir 
Miskin Perdesaan, Kementerian Sosial. Ketiga, aspek akses 
yang akan dikaji dalam penelitian layanan sosial dasar adalah 
pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam bidang pendidikan, dengan menggunakan 
formulasi yang dilakukan Guy Standing (2014: 129-131), berikut 
sejumlah hipotesis yang diasosiasikan dengan efek bantuan 
uang dan utilitas yang terdapat dalam PKH dan bantuan sosial 
fakir miskin:

a) meningkatkan partisipasi sekolah

b) meningkatkan kehadiran sekolah

c) meningkatkan performa/prestasi anak di sekolah

d) mengurangi tingkat putus sekolah

e) memicu sekolah yang berkelanjutan, terutama melalui efek 
(a) hingga (d)

f) mengurangi anak bekerja yang mengganggu bersekolah, 
melalui efek penghasilan dan kecenderungan menghadiri 
dan terus bersekolah

g) mengurangi ketimpangan gender dalam seluruh aspek di 
atas.

Dalam bidang kesehatan, juga dengan menggunakan 
formulasi yang dilakukan Guy Standing (2014: 131-132), berikut 
sejumlah hipotesis yang diasosiasikan dengan efek bantuan 
uang dan utilitas yang terdapat dalam PKH dan bantuan sosial 
fakir miskin:

a) meningkatkan kesehatan ibu, sehingga mengurangi 
morbiditas perempuan, masalah kesehatan terkait ibu 
melahirkan dan kematian ibu
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b) meningkatkan nutrisi anak, sehingga mengurangi stunting 
(lambat pertumbuhan pada anak) dan meningkatkan 
ukuran berat-badan-untuk-usia dan tinggi-badan-untuk-
usia

c) meningkatkan vaksinasi tepat waktu pada anak-anak 
terhadap penyakit seperti polio, difteri dan tetanus

d) mengarahkan pada peningkatan penggunaan layanan 
kesehatan, termasuk layanan preventif dan layanan yang 
melibatkan biaya pengguna (user fees).

5. Tinjauan Konseptual

Untuk menjawab rumusan permasalahan pada penelitian 
ini akan digunakan beberapa kerangka konsep untuk 
menjelaskan pertanyaan penelitian mengenai akses, kuantitas 
dan kualitas layanan sosial dasar (kesehatan, pendidikan, air 
dan sanitasi) dalam menjelaskan dimensi dan karakteristik 
kemiskinan dan ketimpangan pada konteks lingkungan 
termiskin, perdesaan, perbatasan dan pulau-pulau terluar. 
Kerangka konsep yang digunakan adalah kemiskinan 
perdesaan dan agenda kebijakan global dan nasional terhadap 
pengurangan kemiskinan, dan aspek akses dalam layanan 
sosial dasar yang dapat/tidak dapat diakses oleh warga desa 
dengan tingkat kesejahteraan rendah.

1. Kemiskinan perdesaan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang impresif pada 
beberapa dekade terakhir sesungguhnya masih merupakan 
pertumbuhan yang jobless, sebuah pola yang terulang 
di India, Afrika Selatan dan negara lainnya.1 Menurut 

1 Tentang pertumbuhan ekonomi yang ‘jobless’ di Indonesia, lihat Gustav F. 
Papenek, “Indonesia’s Hidden Problem.” Lihat juga laporan Bank Dunia, 
Indonesia Jobs Report. Tentang pertumbuhan yang jobless di India, lihat C.P. 
Chandrasekhar, “India”. Tentang kasus Afrika Selatan, lihat “Jobless Growth”. 
Dari perspektif global, lihat laporan ILO, Global Employment Trends 2013.
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demographer Graeme Hugo, Indonesia adalah kasus klasik 
“negara surplus tenaga kerja” dengan 20% angkatan kerja, 
atau sekitar 55 juta orang, tidak bekerja atau menganggur 
(Hugo, G., 2007).2 Sejumlah orang bermigrasi dalam rangka 
mengejar mata pencaharian yang tidak mereka dapatkan di 
tanah air, dengan adanya sekitar 4 juta orang Indonesia yang 
bekerja di luar negeri. Akan tetapi migrasi itu sendiri bukan 
merupakan solusi bagi persolan kelangkaan lapangan 
kerja. Bahkan perhatian yang diberikan pada migrasi dalam 
beberapa tahun terakhir ini, di Indonesia maupun secara 
global, terkadang menutupi sebuah fakta penting: meskipun 
agensi-agensi PBB telah mengumumkan bahwa pada 2008 
setengah populasi dunia tinggal di perkotaan, lebih dari 
setengah populasi Asia dan Afrika tetap tinggal dan bekerja 
di wilayah perdesaan, dan mendapat penghidupan mereka 
terutama melalui pertanian. (Li, T.M. 2014: 3).

Meskipun pertumbuhan ekonomi telah menarik 
sejumlah besar orang keluar dari wilayah perdesaan ke 
prospek yang lebih cerah di perkotaan, dan walaupun 
banyak di antara mereka yang terdesak keluar dari daerah 
pinggiran desa menuju daerah kumuh perkotaan, tetap saja 
jumlah total orang yang tinggal di wilayah perdesaan lebih 
besar dari sebelum-sebelumnya, dan mereka akan tetap 
ada di sana hingga beberapa dekade yang akan datang. Bagi 
miliaran penduduk perdesaan, janji bahwa modernisasi 
akan menyediakan sebuah jalan masuk dari negara ke kota, 
dan dari lahan pertanian ke pabrik, telah terbukti hanyalah 
sebuah fatamorgana. Tidak memiliki jalan keluar, mereka 
tinggal dimana mereka berada, tetapi seringkali serangkaian 
hubungan-hubungan lama yang memungkinkan mereka 

2  Lihat juga laporan Bank Dunia (2010), Indonesia Jobs Report.
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untuk tinggal dan bekerja di daerah desa pinggiran telah 
hilang, dan hubungan relasional yang baru—semakin 
kapitalis dalam mengambil bentuk—tidak menyediakan 
penghidupan yang memungkinkan mereka untuk paling 
tidak bertahan hidup. Di sinilah relevansi mengkaji akses 
terhadap layanan sosial dasar sebagai elemen terakhir bagi 
kelangsungan hidup orang miskin dan juga jalan keluar 
pertama bagi mereka keluar dari kemiskinan.

Kemiskinan itu sendiri adalah fenomena yang multi-
dimensi. Selain pendapatan yang rendah (hidup kurang 
dari garis kemiskinan Internasional $1.90 per hari), dimensi 
kebutahurufan, kesehatan/gizi buruk, ketimpangan gender 
dan kerusakan lingkungan juga merupakan aspek-aspek 
pembentuk kemiskinan. Hal ini juga terefleksikan dalam 
tujuan pengurangan kemiskinan yang terdapat pada misi 
pembangunan global MDGs maupun lanjutannya, SDGs.

SDGs, yang dimulai sejak 2015, akan menjadi motor yang 
memperbarui komitmen global terhadap pembangunan 
berkelanjutan. Adalah jelas bahwa banyak yang perlu 
dilakukan, dan bahwa terdapat tantangan-tantangan baru 
yang bermunculan sejak MDGs diluncurkan pada 2000. 
Akan tetapi terdapat kekurangjelasan atas upaya yang 
seperti apa yang saat ini dibutuhkan untuk implementasi 
(delivery) pembangunan kesejahteraan sosial yang 
bertahan lama, dan terdapat bahaya yang besar bahwa 
komitmen internasional baru apapun justru bergantung 
pada pendekatan yang ‘itu-itu’ saja. Jika menilik tren yang 
berlaku saat ini, akan memerlukan sejumlah dekade—jika 
tidak lebih lama—untuk membawa layanan sosial dasar 
yang berkualitas kepada orang-orang paling miskin di 
daerah-daerah paling miskin dan rentan.
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Untuk mewujudkan tantangan ini dibutuhkan titik 
tolak yang radikal dari pendekatan SDGs: anggaran 
tambahan saja tidak cukup, dan seruan umum terhadap 
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) atau 
kelembagaan inklusif akan justru salah sasaran. Penelitian 
ini hendak membangun argumen bahwa jika kita ingin 
menghindari memproduksi ulang pola pembangunan yang 
timpang yang dicirikan oleh kampanye MDGs, haruslah 
ada pengakuan yang lebih eksplisit pada kondisi-kondisi 
politik yang mengaktifkan atau menghalangi kemajuan 
pembangunan. Dalam konteks ini, stakeholders domestik 
maupun internasional dihadapkan pada tantangan untuk 
merancang cara-cara inovatif dan cerdas secara politik 
untuk menangani problem-problem sosial kronis.

2. Penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial

Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk 
membantu individu dan masyarakat menghadapi 
guncangan-guncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh 
sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, 
ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem 
perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar 
seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan 
tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta 
besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam 
kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah 
tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga 
dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk 
tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal 
ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi 
terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau 
tingginya rasio ketergantungan.
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  Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan 
tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari 
kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi 
semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, 
perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk 
melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi 
miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi 
lebih miskin.

Perlindungan sosial didefinisikan berbeda oleh 
berbagai ahli dan pihak sesuai dengan penekanan area 
kajian mereka masing-masing.

Menurut Bank Dunia (2004), perlindungan sosial 
diartikan sebagai a collection measures to improve or protect 
human capital, ranging fram labour market intervention, 
publicly mandated unemployment or old-age insurance to 
targeted income support. Social protection intervention assist 
individual, household, and communities to better manage 
the income risk that leave people vulnerable. Sementara 
itu menurut ADB (dalam SPJS 2003: 6), perlindungan dan 
jaminan sosial adalah a set of policies and programs designed 
to promote efficient and effective labor markets, protect 
individuals from the risk inherent in earning a living either 
from small-scale agriculture or the labor market, and provides 
a floor of support to individuals wen market-based approach 
for supporting themselves fail. Selanjutnya dijelaskan, 
risk dalam konteks tersebut terutama menimpa the poor, 
yang dikelompokkan ke dalam: (a) lifecycle, misalnya: 
cacat, kematian, dan lanjut usia; (b) economic, kegagalan 
panen, penyakit hama, pengangguran, peningkatan harga 
kebutuhan dasar, dan krisis ekonomi; (c) environmental, 
misalnya: kekeringan, banjir, dan gempa bumi; (d) social/
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governace, misalnya: kriminalitas, kekerasan domestic, 
daan ketidakstabilan politik. 

Menurut ADB (2005), perlindungan sosial mencakup 
lima elemen penting, (1) Pasar tenaga kerja (labour market). 
Perlindungan sosial harus menyentuh aspek pekerjaan. 
Pekerjaan yang memberi penghasilan memungkinkan 
seseorang dan keluarganya memenuhi kebutuhan hidup 
dan mengatasi resiko; (2) Asuransi sosial (social insurance). 
Asuransi sosial adalah skema perlindungan sosial yang 
diterima seseorang berdasarkan kontribusinya yang berupa 
premi, iuran atau tabungan. Program ini mampu mengurangi 
resiko melalui penyediaan tunjangan penghasilan 
dalam situasi sakit, cacat, kecelakaan kerja, melahirkan, 
menganggur, semakin tua, dan kematian; (3) Bantuan sosial 
(social assistance). Bantuan sosial atau yang kerap di sebut 
juga sebagai bantuan publik (public assistance) dan layanan 
kesejahteraan (welfare service) mencakup tunjangan uang, 
barang atau layanan sosial yang ditujukan untuk membantu 
atau melindungi individu, keluarga, dan komunitas yang 
paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan 
dasar dan meningkatkan kualitas hidup; (4) Skema mikro 
dan berbasis komunitas (micro and area-based schemes 
to protect communities). Perlindungan sosial skema mikro 
dan berbasis komunitas memberi perlindungan terhadap 
sekelompok orang. Tujuannya untuk merespon kerentanan 
dalam skala komunitas; (5) Perlindungan anak (child 
protection). Kebijakan perlindungan sosial khusus bagi 
anak-anak merupakan ivestasi sosial yang penting. Jumlah 
anak-anak dan remaja mencapai 40 persen dari keseluruhan 
penduduk di negara-negara berkembang.

Oleh International Labour Organization (ILO), 
perlindungan sosial diasosiasikan dengan sejumlah 
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institusi publik, norma dan program yang ditujukan 
untuk melindungi pekerja dan rumah tangga mereka dari 
kondisi darurat yang mengancam standar penghidupan 
dasar. Secara umum, hal ini bisa dikategorikan ke dalam 
tiga besaran: asuransi sosial, asistensi sosial dan regulasi 
pasar tenaga kerja. Dalam konteks relevansinya dengan 
penelitian ini, asistensi sosial merujuk pada tujuannya 
untuk memberikan dukungan bagi mereka yang hidup 
dalam kemiskinan. Oleh karena itulah asistensi sosial 
biasanya didanai negara dari penerimaan pajak.

Pada era 90-an, perlindungan sosial mengalami 
transformasi yang penting, terutama dalam kaitannya 
dengan negara-negara berkembang. Dilatar-belakangi oleh 
krisis ekonomi, penyesuaian struktural dan globalisasi, 
perlindungan sosial di negara-negara berkembang telah 
semakin berkembang untuk menggambarkan kerangka 
kebijakan penanganan kemiskinan dan kerentanan. Menurut 
dinamika baru ini, Conway et al., mendefinisikannya 
sebagai “tindakan publik yang diambil dalam menanggapi 
tingkat kerentanan, risiko dan kehilangan yang dianggap 
tidak dapat diterima secara sosial di dalam pemerintahan 
atau masyarakat tertentu.” (2000: 2).

Terdapat sejumlah hal yang membedakan paradigma 
perlindungan sosial yang lahir di negara maju dengan 
paradigma yang baru muncul di negara berkembang. Di 
negara berkembang, perlindungan sosial memiliki fokus 
yang kuat pada pengentasan kemiskinan dan penyediaan 
dukungan bagi fakir miskin di tingkat terbawah (de Haan 
2000; Barrientos and Hulme 2005), sedangkan di negara maju 
penekanan perlindungan sosial adalah pada pemeliharaan 
penghasilan dan perlindungan standar hidup bagi semua 
(khususnya pekerja). Di negara berkembang, penekanan 
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utama perlindungan sosial adalah untuk mengatasi 
penyebab kemiskinan, dan bukan sekedar gejalanya (World 
Bank 2001). Fokus perlindungan sosial juga tidak terbatas 
untuk mengompensasi orang-orang miskin dari kekurangan 
pendapatan, tetapi ada keinginan untuk memiliki peran 
pembangunan yang lebih luas. Kemunculan paradigma 
baru dalam perlindungan sosial di negara berkembang 
juga ditandai dengan memberikan perhatian yang lebih 
pada risiko dan kerentanan. Ini didasari oleh pemahaman 
bahwa penyebab utama kemiskinan yang terus-menerus 
dapat ditemui pada kendala yang dihadapi orang miskin 
dalam mengambil keuntungan dari kesempatan ekonomi, 
yang mana ini dapat dijelaskan melalui kerentanan orang 
miskin tersebut terhadap dampak bahaya ekonomi, sosial 
dan alam. Manakala perlindungan sosial absen, bahaya 
tadi dapat berdampak langsung pada standar hidup. 
Selain itu, ia juga mendorong perilaku menghindari risiko 
di antara mereka yang dalam kemiskinan, yang ini dapat 
merugikan kesejahteraan sosial jangka panjang mereka, 
seperti contohnya, menanggapi krisis finansial dengan 
mengeluarkan anak dari sekolah atau menghemat dalam 
layanan kesehatan primer dan semisalnya. Perhatian 
pada perlindungan rumah tangga terhadap efek langsung 
bahaya ekonomi-sosial-alam adalah jamak dijumpai 
pada perlindungan sosial di negara-negara maju dan 
berkembang, namun perhatian pada upaya meminimalkan 
tanggapan—yang mungkin saja rasional tapi merugikan—
terhadap kerentanan oleh mereka yang berada dalam 
kemiskinan merupakan isu sentral dalam perluasan 
perlindungan sosial di negara-negara berkembang.

Sebagai kerangka kebijakan dalam mengatasi 
kemiskinan dan kerentanan di negara-negara berkembang, 
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perlindungan sosial adalah komponen kunci dari kebijakan 
pembangunan. Peran pembangunan yang lebih luas 
dari perlindungan sosial di negara-negara berkembang 
melibatkan tiga fungsi utama: (i) untuk membantu 
melindungi konsumsi tingkat dasar di antara mereka 
yang berada dalam kemiskinan atau dalam bahaya jatuh 
ke dalam kemiskinan; (ii) untuk memfasilitasi investasi 
dalam pembangunan manusia dan aset produktif lainnya 
yang diharapkan dapat memberikan jalan keluar dari 
kemiskinan terus-menerus dan antargenerasi; serta (iii) 
untuk memperkuat agency mereka yang berada dalam 
kemiskinan sehingga mereka dapat mengatasi keadaan 
sulit mereka (Barrientos & Hulme 2008).

Berbagai studi, misalnya yang dilakukan oleh Barrientos 
(2004); Gough (2004); dan Wood (2004) menunjukkan, negara 
berkembang sedang menghadapi tantangan transformasi 
rezim kesejahteraan. Melalui transformasi yang terjadi, karena 
peningkatan peranan negara dalam distribusi perlindungan 
sosial itu, hak masyarakat mendapatkan kesejahteraan bisa 
tercapai dengan lebih mudah. Konsep rezim kesejahteraan 
berkembang setelah publikasi buku monumental Esping-
Anderson tahun 1990. Rezim kesejahteraan merupakan 
rangkaian pengaturan kelembagaan, kebijakan, dan tradisi 
yang mempengaruhi kesejahteraan dan struktur sosial di 
masyarakat (Gough, 2004).

Dalam konteks Indonesia, pentingnya perlindungan 
sosial setidaknya didasari oleh alasan: (a) menguatnya 
konsep welfare pluralism, civil society, dan social capital 
dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial; 
(b) merupakan bagian dari budaya Indonesia dan telah 
dipraktikkan oleh kelompok masyarakat sebagai mekanisme 
informal dalam melindungi warganya (local safety net); dan 
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(c) pengarusutamaan desentralisasi pembangunan yang 
menekankan pentingnya kebutuhan lokal dan partisipasi 
publik (Suharto 2007: 1-2).

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 9, perlindungan sosial 
adalah “semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan 
menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.” 
Tujuannya, sebagaimana dalam pasal 14, adalah “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.”

Sejalan dengan pergeseran paradigma layanan publik 
di tingkat global tersebut, Indonesia, menurut Sumarto, 
sejak 1998, mengalami transformasi rezim kesejahteraan 
dari rezim yang mengandalkan peranan komunitas dalam 
distribusi perlindungan sosial menunju pada kombinasi 
peranan komunitas dan negara. Sebelum 1998, pemerintah 
memberikan perlindungan sosial hanya kepada rumah 
tangga pegawai negeri dan militer. Rumah tangga yang 
lain mendapatkan perlindungan sosial dari sektor 
privat, komunitas, dan keluarga. Mulai 1998, pemerintah 
mendistribusikan perlindungan sosial kepada rumah 
tangga miskin. Dalam konteks kekinian, Indonesia sedang 
melakukan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, 
yang secara praktis diberlakukan sejak Januari 2014, seiring 
diberlakukannya Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 
2011 tentang BPJS.

3. Layanan sosial dasar

Salah satu prinsip dalam penanggulangan kemiskinan 
adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin 
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terhadap layanan sosial dasar. Secara umum, layanan sosial 
dasar mencakup layanan pangan, pendidikan, kesehatan, 
perumahan, lapangan kerja, air bersih dan layanan 
kesejahteraan sosial. Dengan menginat keterbatasan 
penelitian ini, hanya satu aspek layanan sosial dasar yang 
akan digali yaitu akses, dan cakupannya akan dibatasi 
pada bidang kesehatan dan pendidikan dan bagaimana 
hubungannya dengan program bantuan sosial fakir miskin 
Kementerian Sosial yang tersedia bagi warga perdesaan.

Terlalu sering, layanan gagal menjangkau orang 
miskin dalam akses, kuantitas hingga kualitas. Fakta bahwa 
terdapat contoh yang kuat dimana layanan terhadap orang 
miskin bekerja berarti pemerintah dan warga negara dapat 
berbuat lebih baik. Bagaimana hal ini bisa dicapai? Dengan 
menempatkan orang-orang miskin di pusat penyediaan 
layanan: dengan memungkinkan mereka untuk memantau 
dan mendisiplinkan penyedia layanan, dengan memperkuat 
suara mereka dalam pembuatan kebijakan, dan dengan 
memperkuat insentif bagi penyedia untuk melayani orang 
miskin.

Kebebasan dari penyakit dan dari buta huruf—dua 
cara paling penting bagi orang miskin untuk dapat keluar 
dari kemiskinan—tetap sulit dipahami bagi banyak orang. 
Untuk mempercepat kemajuan dalam pembangunan 
manusia, pertumbuhan ekonomi, tentu saja, diperlukan. 
Tetapi pertumbuhan saja tidak cukup. Perluasan 
mekanisme penanggulangan kemiskinan (scaling up) akan 
membutuhkan peningkatan substansial dalam sumber 
daya eksternal dan penggunaan sumber daya yang lebih 
efektif, internal maupun eksternal.
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Pemerintah dan warga negara menggunakan 
berbagai metode penyampaian layanan ini: penyediaan 
pemerintah pusat, desentralisasi kepada pemerintah 
daerah, mengontrakkan kepada sektor swasta dan lembaga 
swadaya masyarakat (LSM), partisipasi masyarakat, dan 
transfer langsung ke rumah tangga. Ada keberhasilan yang 
spektakuler dan kegagalan menyedihkan. Keduanya merujuk 
akan kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas dalam tiga 
hubungan kunci dalam rantai penyediaan layanan: antara 
orang miskin dan penyedia, antara orang-orang miskin dan 
pembuat kebijakan, dan antara pembuat kebijakan dan 
penyedia. Skema bantuan sosial apapun yang masuk haruslah 
dapat memperkuat akuntabilitas dalam hubungan ini, bukan 
malah merusaknya.

Penelitian ini berupaya membangun kerangka analisis 
dan praktis dalam penggunaan sumber daya, internal maupun 
eksternal, yang lebih efektif dengan membuat layanan sosial 
dasar bekerja bagi masyarakat miskin. Penelitian ini akan fokus 
pada layanan-layanan yang memiliki kaitan paling langsung 
dengan pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, 
air, sanitasi, energi dan jaring perlindungan sosial.

Meningkatkan pilihan dan partisipasi klien miskin dalam 
pemberian layanan akan membantu mereka memantau dan 
mendisiplinkan penyedia layanan. Mengangkat suara warga 
miskin, melalui kotak saran dan informasi yang tersedia 
secara luas, dapat meningkatkan pengaruh mereka terhadap 
pemangku kebijakan dan mengurangi pengalihan layanan 
publik kepada non-miskin untuk patronase politik. Dengan 
memberi penghargaan pada pengiriman layanan yang efektif 
layanan dan menghukum yang tidak efektif, pemangku 
kebijakan bisa membuat penyedia melayani masyarakat miskin 
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secara lebih baik. Berinovasi dengan pengaturan pemberian 
layanan tidak akan cukup. Penyedia maupun penerima layanan 
juga harus belajar dari inovasi mereka dengan secara sistematis 
mengevaluasi dan menyebarkan informasi tentang apa yang 
berhasil dan apa yang tidak.

Salah satu bentuk peningkatan akses layanan sosial 
dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses 
pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam 
jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk 
miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan 
layanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin 
akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan 
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari 
keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan 
yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap 
miskin sepanjang hidupnya.

  Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus 
diperhatikan adalah akses terhadap layanan kesehatan. 
Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan 
produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk 
miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk 
menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari 
kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih 
dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai 
derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang 
tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan 
kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap 
penyakit.

Terkait dengan definisi, salah satu definisi paling 
komprehensif dan luas digunakan adalah yang digunakan 
the European Foundation for the Improvement of Living and 
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Working Conditions, layanan dasar merupakan layanan publik 
untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Secara harfiah 
definisinya adalah: “Layanan sosial publik adalah layanan-
layanan yang disediakan bagi masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan mereka dalam hubungannya dengan pekerjaan, 
kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, perlindungan sosial. 
Layanan ini secara umum diregulasikan dan didanai oleh 
pemerintah pusat, regional hingga level lokal, walaupun ia 
juga dapat disediakan oleh sektor swasta, atau sektor lainnya.” 
(Pillinger, 2001: 3).

Dalam agenda internasional, basic social services mulai 
mendapat perhatian global dengan dibuatnya The Wall Chart 
on Basic Social Services for All yang diinisiasi oleh Persatuan 
Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya melalui beberapa konferensi 
global seperti, the International Conference on Population 
and Development (ICPD) (Cairo, 1994), the World Summit for 
Social Development (WSSD) (Copenhagen, 1995), the Fourth 
World Conference on Women (FWCW) (Beijing, 1995) dan the 
Second World Conference on Human Settlements (Habitat II) 
(Istanbul, 1996).

Dalam konferensi-konferensi itu, disepakati enam 
tujuan kunci yang termaktub ke dalam: 1). Populasi, dengan 
penekanan khusus pada kesehatan reproduktif dan layanan 
perencanaan keluarga; 2). Layanan kesehatan dasar; 3). 
Nutrisi; 4). Pendidikan dasar; 5). Air minum dan sanitasi; dan 
6). Tempat tinggal.

Inisiatif global paling mutakhir dalam pengarusutamaan 
layanan sosial dasar bagi penduduk miskin adalah 20/20 
Initiatif yang dikembangkan oleh UNDP, PBB (UNDP, et al., 
1999). Inisiatif 20/20 menyerukan fokus pembangunan sosial 
pada layanan sosial dasar karena distribusi manfaat yang 
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lebih egaliter dari investasi pada layanan sosial dasar ini 
dapat memperkaya keluaran sosial, membantu mengurangi 
kemiskinan dan membentuk kapabilitas bagi orang miskin. 
Kesemua faktor ini sangat vital untuk menggairahkan 
pertumbuhan ekonomi dan memutus mata rantai kemiskinan.

Selain PBB, Bank Dunia juga memainkan peran penting 
dalam perdebatan tentang penerapan layanan sosial dasar yang 
mengglobal. Masalah ini dibahas panjang-lebar dalam salah 
satu laporan Bank Dunia paling berpengaruh dan mungkin 
juga paling kontroversial di masanya, The World Development 
Report 2004: Making Services Work for Poor People. WDR 2004 
ini mempertanyakan mengapa banyak negara gagal untuk 
memberikan layanan yang memadai untuk masyarakatnya? 
Juga mengapa masalah ini tetap bertahan bahkan di negara-
negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 
dengan institusi atau kebijakan yang berkinerja relatif baik? 
Inilah yang membuat WDR 2004 menjadi berpengaruh 
dan kontroversial karena ia mengenali bahwa politik dan 
akuntabilitas adalah vital untuk meningkatkan layanan 
(publik), dan bahwa lembaga donor, termasuk pemerintah, 
mengabaikannya atas risiko (sensitivitas) mereka sendiri. Isu 
ini hingga sekarang masih menjadi perdebatan sentral dalam 
agenda pembangunan.

Dalam konteks layanan sosial dasar di Indonesia, telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa 
terdapat urusan pemerintahan absolut, umum dan konkuren. 
Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan 
yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, 
seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, 
moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan Umum 
adalah urusan yang menjadi urusan pemerintahan baik di 



29Pendahuluan

Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota, seperti: penanganan 
konflik, pembinaan kebangsaan, kordinasi tugas antar instansi 
Pemerintah, dan lain-lainnya. Adapun urusan pemerintahan 
konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara 
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren 
yang diserahkan ke daerah inilah menjadi dasar pelaksanaan 
Otonomi Daerah. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan wajib 
dan urusan pilihan. Sedangkan urusan wajib dibagi menjadi 
layanan dasar dan nonlayanan dasar. Urusan pemerintahan 
wajib dan menjadi layanan dasar ada enam urusan, yaitu: 
pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; 
perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, 
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. 
Melalui eksplorasi terhadap layanan sosial dasar yang tersedia 
di level desa, penelitian ini menekankan pada faktor-faktor 
apa saja yang memghambat aksesibilitas dari layanan sosial 
dasar bagi warga miskin dan rentan; dan bagaimana bantuan 
sosial terhadap fakir miskin membantu kapasitas KPM 
dalam meningkatkan akses layanan sosial dasar yang dapat 
meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga miskin tersebut.

Analisis layanan sosial dasar di daerah perdesaan akan 
dijabarkan ke dalam lima indikator layanan sosial dasar 
masyarakat miskin sebagaimana metode yang digunakan 
Bappenas: (1) angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun 
status miskin; (2) angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun 
status miskin; (3) penolong persalinan pertama oleh tenaga 
kesehatan status miskin; (4) rumah tangga menggunakan air 
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bersih status miskin; (5) rumah tangga menggunakan jamban 
sendiri/bersama status miskin.

6.1 Lokasi Penelitian

No. Provinsi Kabupaten

1 Sumatera Barat Agam

2 Jawa Barat Sukabumi

3 Kalimantan Selatan Banjar

4 Daerah Istimewa Yogyakarta Gunung Kidul

6.2 Pengumpulan data

Provinsi lokus penelitian akan dipilih secara purposive 
dengan mempertimbangkan faktor kedalaman kemiskinan 
dan ketimpangan pendapatan sebagaimana terdapat di 
dalam indeks pembangunan manusia, indeks kedalaman 
kemiskinan dan koefisien gini per provinsi dan per 
kabupaten/kota. Selain itu pemilihan lokasi penelitian 
juga akan mempertimbangkan aspek keterwakilan yang 
proporsional dalam menggambarkan secara relatif sebaran 
dan kedalaman kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia 
(Indonesia Barat-Timur, Jawa-Nonjawa, pedalaman-pesisir 
dan seterusnya). Untuk merelevansikan aspek-aspek ini, 
diharapkan setidaknya terdapat paling sedikit 5 provinsi 
yang dapat diajukan untuk penelitian lapangan nantinya.

Teknik pengumpulan data akan menggunakan 
kombinasi antara data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data primer akan menggunakan wawancara 
mendalam (in-depth interview) dalam proses penarikan 
data, dan ditambah dengan teknik observasi lapangan untuk 
melihat bagaimana dinamika diskursus layanan sosial dasar 
diterjemahkan dalam perilaku penyedia maupun penerima 
layanan. Jika dirasa perlu, teknik diskusi kelompok terarah 
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(FGD) juga akan dilakukan untuk memahami kedalaman 
kontestasi diskursus dampak diperankan oleh masing-
masing aktor.

Teknik pengambilan data sekunder akan dilakukan 
dengan studi pustaka literatur terhadap regulasi dan 
konvensi tingkat global, nasional hingga daerah/lokal 
mengenai dampak layanan sosial dasar terhadap kedalaman 
kemiskinan dan ketimpangan. Termasuk di dalamnya, studi 
pustaka juga akan dilakukan terhadap literatur penelitian-
penelitian penting tentang dampak sosial-ekonomi layanan 
sosial dasar sebelumnya, terutama yang memiliki latar-
belakang lokus penelitian di negara berkembang.

6.3 Sumber data

Proses pemilihan informan sebagai sumber data primer 
penelitian disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan 
tim peneliti sesuai dengan keterlibatan, pengalaman, 
pengetahuan, otoritas-kewenangan, keahlian, maupun 
informasi lain yang dimiliki informan. Berikut daftar 
informan sementara yang akan dijadikan sasaran sumber 
data primer:

•	 KPM PKH dan salah satu bansos fm (rastra, RTLH, 
UEP); 

•	 Pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota) dan 
pemerintah desa;

•	 Tokoh masyarakat.

7. Pengaturan Administrasi
7.1 Pembiayaan

Jika disetujui, pembiayaan penelitian ini akan 
dilakukan melalui DIPA Tahun 2018 Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
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7.2 Jadwal dan jangka waktu

Perkiraan jadwal penelitian dari mulai tahapan 
penyusunan rancangan hingga seminar akhir hasil 
penelitian akan dilakukan antara bulan Maret hingga Mei 
2018, melalui tahapan sebagai berikut:

No. Tahapan Kegiatan
Lama 
waktu

Tempat Pelaksana Peserta Jumlah

1 Studi literatur & 
dokumen

3 hari Jakarta Tim 
peneliti

Tim peneliti 10 orang

2 Menyusun 
rancangan dan 
instrumen

7 hari Jakarta Tim 
peneliti

Tim peneliti 10 orang

3 Pembahasan 
rancangan dan 
instrumen

1 hari Jakarta Puslitbang-
kesos

Tim & 
undangan

10 orang

4
Pengumpulan data

6 hari 4 
provinsi

Tim 
peneliti

Tim peneliti 2/3 
orang/ 

provinsi

5
Pengolahan data

7 hari Jakarta Tim 
peneliti

Tim peneliti 10 orang

6 Penyusunan 
laporan

7 hari Jakarta Tim 
peneliti

Tim peneliti 10 orang

7 Pembahasan hasil 1 hari Jakarta Tim 
peneliti

Moderator, 
Penyaji

Tim peneliti, 
Unit terkait

20 orang

8
Penyempurnaan 
laporan

7 hari Jakarta Tim 
peneliti

Tim peneliti 10 orang
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7.3 Personalia dan organisasi tim

Ketua tim : Muhammad Belanawane S.

Anggota : 1. Indah Huruswati

   2.  Muslim Sabarisman

   3.  Agus Budi Purwanto

   4.  Muhtar

   5.  Mochamad Syawie

   6.  Bambang Pudjianto

   7.  Suyanto

   8.  Achmadi Jayaputra

   9.  Ayu Diah Amalia
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BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Geografis dan Demografis

2.1.1 Tinjauan Geografis dan Demografis Kabupaten Agam

Luas daerah seluas 2.232,30 Km² atau 5,29% dari 
luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 
luas 42.229,04 Km²  dengan batas-batas daerah: 
utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman, timur 
berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota, selatan berbatasan 
dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah 
Datar, dan barat dengan Samudera Indonesia. Secara geografis, 
Kabupaten Agam berada pada pada 000 01’ 34” - 000 28’ 43” LS 
dan 990 46’ 39” - 1000 32’ 50” BT.
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Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Agam

Kabupaten Agam terletak pada kawasan yang sangat 
strategis. Jalan darat merupakan jalur lintas tengah Sumatera 
dan lintas barat Sumatera. Atau dilalui oleh fider road yang 
menghubungkan lintas barat, lintas tengah dan lintas timur 
Sumatera yang berimplikasi pada perlunya mendorong daya 
saing perekonomian, sehingga pentingnya memanfaatkan 
keuntungan geografis. Kabupaten Agam adalah kawasan 
perbukitan atau pegunungan dan pesisir yang didominasi 
oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian 
seperti perkebunan lahan kering dan hortikultura. Namun 
sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran 
potensi bahaya tsunami, abrasi, gerakan tanah/longsor dan 
gempa serta letusan gunung berapi. Demikian juga terhadap 
pemenuhan berbagai infrastruktur yang masih terbatas.

Kabupaten Agam mempunyai kondisi topografi bervariasi, 
mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah, 
dengan ketinggian berkisar antara 0-2.891 meter dari 
permukaan laut. Menurut kondisi fisiografinya, ketinggian atau 
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elevasi wilayah Kabupaten Agam, bervariasi antara 2 meter 
sampai 1.031 meter dpl.

1. Adapun pengelompokkan didasarkan atas ketinggian 
sebagai berikut: Wilayah dengan ketinggian 0-500 m dpl 
seluas 44,55% sebagian besar berada di wilayah barat yaitu; 
Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, 
Kecamatan Ampek Nagari dan sebagian Kecamatan 
Tanjung Raya.

2. Wilayah dengan ketinggian 500 - 1000 m dpl seluas 43,49% 
berada pada wilayah; Kecamatan Baso 725 - 1525 m dpl, 
Kecamatan Ampek Angkek Canduang, Kecamatan Malalak 
425 - 2075 m dpl, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan 
Palembayan 50 - 1425 m dpl, Kecamatan Palupuh 325 - 
1650 m dpl, Kecamatan Banuhampu 925-2750 m dpl, dan 
Kecamatan Sungai Pua 625 - 1150 m dpl.

3. Wilayah dengan ketinggian > 1000 m dpl seluas 11,96% 
meliputi sebagian Kecamatan IV Koto 850-2750 m dpl, 
Kecamatan Matur 825-1375 m dpl dan Kecamatan Canduang, 
dan Kecamatan Sungai Pua 1150 - 2625 m dpl. Kawasan 
sebelah barat merupakan daerah yang datar sampai landai 
(0 – 8%) mencapai luas 71.956 Ha. Sedangkan bagian tengah 
dan timur merupakan daerah yang berombak dan berbukit 
sampai dengan lereng yang sangat terjal (> 45%) yang 
tercatat dengan luas kawasan 129.352 Ha. Kawasan dengan 
kemiringan yang sangat terjal (> 45%) berada pada jajaran 
Bukit Barisan dengan puncak Gunung Merapi dan Gunung 
Singgalang yang terletak di selatan dan tenggara Kabupaten 
Agam (agamkab.go.id).

Pemerintah Kabupaten Agam terdiri dari 16 kecamatan, 
82 nagari, dan 467 jorong. Jumlah nagari dan jorong dalam 
satu kecamatan tidak selalu sama. Pembagiannya (Sumber: 
agamkab.go.id):
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1. Kecamatan Ampek Nagari; Nagari Batu Kambing, Nagari 
Bawan, Nagari Sitalang, dan Nagari Sitanang.

2. Kecamatan Banuhampu; Nagari Cingkaring, Nagari Kubang 
Putiah, Nagari Ladang Laweh, Nagari Padang Lua, Nagari 
Pakan Sinayan, Nagari Sungai Tanang, dan Nagari Taluak IV 
Suku.

3. Kecamatan Baso; Nagari Koto Baru, Nagari Koto Tinggi, 
Nagari Padang Tarok, Nagari Salo, Nagari Simarasok, dan 
Nagari Tabek Panjang.

4. Kecamatan Candung; Nagari Bukik Batabuah, Nagari 
Canduang Koto Laweh, dan Nagari Lasi.

5. Kecamatan IV Angkek; Nagari Ampang Gadang, Nagari 
Balai Gurah, Nagari Batu Taba, Nagari Biaro Gadang, Nagari 
Lambah, Nagari Panampuang, dan Nagari Pasia.

6. Kecamatan IV Koto; Nagari Balingka, Nagari Guguak Tabek 
Sarojo, Nagari Koto Gadang, Nagari Koto Panjang, Nagari 
Koto Tuo, Nagari Sianok Anam Suku, dan Nagari Sungai 
Landia.

7. Kecamatan Kamang Magek; Nagari Kamang Hilir, Nagari 
Kamang Mudik, dan Nagari Magek.

8. Kecamatan Lubuk Basung; Nagari Geragahan, Nagari 
Kampuang Tangah, Nagari Kampung Pinang, Nagari Lubuk 
Basung, dan Nagari Manggopoh.

9. Kecamatan Malalak; Nagari Malalak Barat, Nagari Malalak 
Selatan, Nagari Malalak Timur, dan Nagari Malalak Utara.

10. Kecamatan Matur; Nagari Lawang, Nagari Matua Hilia, 
Nagari Matua Mudik, Nagari Panta Pauh, Nagari Parik 
Panjang, dan Nagari Tigo Balai.

11. Kecamatan Palembayan; Nagari Ampek Koto Palembayan, 
Nagari Baringin, Nagari Salareh Aia, Nagari Sipinang, 
Nagari Sungai Puar, dan Nagari Tigo Koto Silungkang.
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12. Kecamatan Palupuh; Nagari Koto Rantang, Nagari Nan 
Tujuah, Nagari Pagadih, dan Nagari Pasia Laweh.

13. Kecamatan Sungai Puar; Nagari Batagak, Nagari Batu 
Palano, Nagari Padang Laweh, Nagari Sariak, dan Nagari 
Sungai Pua.

14. Kecamatan Tanjung Mutiara; Nagari Tiku Selatan, Nagari 
Tiku Utara, dan Nagari Tiku V Jorong.

15. Kecamatan Tanjung Raya; Nagari Bayua, Nagari Duo Koto, 
Nagari Koto Gadang Anam Koto, Nagari Koto Kaciak, Nagari 
Koto Malintang, Nagari Maninjau, Nagari Paninjauan, 
Nagari Sungai Batang, dan Nagari Tanjung Sani.

16. Kecamatan Tilatang Kamang; Nagari Gadut, Nagari Kapau, 
dan Nagari Koto Tangah.

Lokasi penelitian ini diambil di Kecamatan IV Koto. 
Letak kecamatan ini; sebelah utara berbatasan dengan Kota 
Bukittingi, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 
Malalak, sebelah timur berbatasan dengan Bunuhampu, dan 
sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Matur (Laporan 
TKSK, 2017).

Jarak tempuh Kecamatan IV Koto ke Kota Bukittinggi 
sekitar 12 Km. Sedangkan jarak ke Lubuk Basung sebagai 
Ibukota Kabupaten Agam adalah 54 Km. Wilayahnya seluas 
70.00 Km2 dengan kondisi wilayah bergunung, berbukit, dan 
lembah. Kecamatan IV Koto terdiri dari tujuh nagari yaitu; Koto 
Tuo, Balingka, Sungai Landia, Kuto Panjang, Sianok IV Suku, 
Koto Gadang, dan Guguak Tabek Sarojo. Pembagian wilayah 
terbawah terdiri dari 24 Jorong.
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Gambar 2.2.
Peta Kecamatan Koto IV

Secara umum perkembangan penduduk Kabupaten Agama 
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana 
ditunjukkan Tabel 1, tahun 2010 berjumlah 455.484 jiwa dan 
tahun 2014 menjadi 463.719 jiwa.

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Agam

Wilayah
Jumlah Penduduk

2010 2011 2012 2013 2014

Kabupaten Agam 455.484 459.115 463.719 463.719 463.719

Sumber: BPS Kabupaten Agam, 2017

Pertambahan penduduk lebih disebabkan perpindahan 
dan kelahiran. Perpindahan penduduk berdasarkan letak 
wilayahnya yang berbatasan langsung dengan beberapa 
kabupaten. Terjadi perpindahan secara spontan dengan 
latar belakang terkait dengan mata pencaharian sebagai 
petani atau pedagang. Kabupaten Agam merupakan wilayah 
pengembangan perkebunan kelapa sawit, sehingga banyak 
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pendatang dari daerah lain yang menjadi buruh. Pertambahan 
juga disebabkan kelahiran dari penduduk setempat yang 
melakukan perkawinan antar-suku. Terutama dalam sistem 
kekerabatan yang menganut matrilineal, sehingga banyak 
kaum laki-laki yang datang untuk menikah di wilayah tersebut. 
Penduduk di Kecamatan IV Koto sendiri berjumlah berjumlah 
24.241 Jiwa, dengan sebaran sebagaimana dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Persebaran Penduduk di Kecamatan IV Koto

No Nagari Jumlah

1 Balingka 6.880

2 Koto Tuo 4.036

3 Sungai Landia 1.887

4 Koto Panjang 2.267

5 Sianok IV Suku 2.588

6 Koto Gadang 2.266

7 Guguak Tabek Sarojo 4.130

Jumlah 24.054
Sumber: Laporan Koordinator TKSK, 2017.

2.1.2 Tinjauan Geografis dan Demografis Kabupaten Sukabumi

Secara astronomis Kabupaten Sukabumi terletak antara 
6˚57’-7˚25’ Lintang Selatan dan 106˚49’-107˚ Bujur Timur. Jarak 
tempuhnya 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) 
dan 119 km dari Jakarta.  Selain itu secara administratif 
Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan 
wilayah Kota Sukabumi. Kabupaten ini berbatasan dengan 
Kabupaten Bogor di Utara, Kabupaten Cianjur di Timur, 
Samudra Hindia di Selatan, serta Kabupaten Lebak di Barat. 
Kabupaten Sukabumi mempunyai potensi wisata yang sangat 
banyak, terbagi oleh daerah hutan dan rimba, laut dan pantai, 
sungai dan danau.
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Gambar 2.3.
Peta Kabupaten Sukabumi

Sampai saat ini Kabupaten Sukabumi merupakan 
kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak di Indonesia. 
Wilayah ini mempunyai luas daerah 4.161 km2. Ini setara 
dengan 11,21 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen 
dari luas seluruh Pulau Jawa. Dengan wilayah seluas itu maka 
Kabupaten Sukabumi mempunyai predikat sebagai kabupaten 
terluas se-Jawa dan Bali. Secara administratif kewilayahan 
Kabupaten Sukabumi tercatat sampai Juli 2012 memiliki 47 
kecamatan dan 381 desa dan 5 kelurahan. Dari 47 kecamatan 
tersebut terbagi dalam 3 wilayah: Wilayah Utara dengan 
kecamatan terbanyak, wilayah Tengah dan wilayah Selatan 
atau pesisir yang memiliki wilayah terkecil.

Wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi terdiri dari 
47 Kecamatan, luas dataran masing masing kecamatan yaitu 
Ciemas (304,57 km2), Ciracap (148,62 km2), Waluran (98,91 
km2), Surade (119,43 km2) Cibitung (88,93 km2), Jampang Kulon 
(62,68 km2), Cimanggu (62,67 km2), Kalibunder (86,17 km2), 
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Tegalbuleud (255,63 km2), Cidolog (95,82 km2), Sagaranten 
(113,11 km2), Cidadap (85,90 km2), Curug Kembar (55,96 km2), 
Pabuaran (115,79 km2), Lengkong (146,60km2), Pelabuhanratu 
(91,86 km2), Simpenan (168,02 km2), Warungkiara (95,06 km2), 
Bantargadung (76,10 km2), Jampangtengah (198,58 km2), 
Purabaya (116,11 km2), Cikembar (83,93 km2), Nyalindung 
(104,47 km2), Gegerbitung (67,74 km2), Sukaraja (42,09 km2), 
Kebonpedes (10,92 km2), Cireunghas (30,81km2), Sukalarang 
(30,99 km2), Sukabumi (30,00 km2), Kadudampit (70,08 km2), 
Cisaat (21,58 km2), Gunung Guruh (26,40 km2), Cibadak (63,15 
km2), Cicantayan (34,99 km2), Caringin (36,63 km2), Nagrak 
(71,28 km2), Ciambar (53,55 km2), Cicurug (52,25 km2), Cidahu 
(35,39 km2), Parakansalak (36,97 km2), Parungkuda (24,10 
km2), Bojonggenteng (20,46 km2), Kalapanunggal (49,46 km2), 
Cikidang (155,10 km2), Cisolok (173,56 km2), Cikakak (113,23), 
Kabandungan (136,76 km2).

Lokasi penelitian ada di Kecamatan Cireunghas. Kecamatan 
ini secara administrasi terdiri dari 5 Desa (Cireunghas, Cipurut, 
Tegalpanjang, Cikurutug, Benjoy), dan 18 dusun yang terbagi 
masing-masing dusun lebih dari 6 Rukun Warga dan 30 Rukun 
Tetangga (Saprudin, 2018).

Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang 
cukup luas yaitu ± 419.970 ha. Pada Tahun 1993 Tata Guna 
Tanah di wilayah ini, adalah sebagai berikut: Pekarangan/
perkampungan 18.814 Ha (4,48%), sawah 62.083 Ha (14,78%), 
Tegalan 103.443 Ha (24,63%), perkebunan 95.378 Ha (22, 71%), 
Danau/Kolam 1. 486 Ha (0, 35%), Hutan 135. 004 Ha (32,15%), 
dan penggunaan lainnya 3.762 Ha (0,90%).

Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi mempunyai 
potensi wilayah lahan kering yang luas, saat ini sebagaian 
besar merupakan wilayah perkebunan, tegalan dan hutan. 



44 Gambaran Umum

Kabupaten Sukabumi mempunyai iklim tropik dengan tipe 
iklim B (Oldeman) dengan curah hujan rata-rata tahunan 
sebesar 2.805 mm dan hari hujan 144 hari. Suhu udara berkisar 
antara 20-30 derajat C dengan kelembaban udara 85-89 
persen. Curah hujan antara 3.000-4.000 mm/tahun terdapat di 
daerah Utara, sedangkan curah hujan antara 2.000-3.000 mm/
tahun terdapat di bagian tengah sampai Selatan Kabupaten 
Sukabumi.

Ketinggian dari permukaan laut Wilayah Kabupaten 
Sukabumi bervariasi antara 0-2.958m. Daerah datar umumnya 
terdapat pada daerah pantai dan daerah kaki gunung yang 
sebagian besar merupakan daerah pesawahan. Sedangkan 
daerah bagian Selatan merupakan daerah berbukit-bukit 
dengan ketinggian berkisar antara 300 - 1.000 m dari 
permukaan laut.

Secara demografis, penduduk Kabupaten Sukabumi 
pada tahun 2007 berjumlah 2.391.736 jiwa, dengan laju 
pertumbuhan penduduk 2,37% dan kepadatan penduduk 
579,39 orang per km persegi. Kepadatan penduduk menurut 
kecamatan cukup bervariasi. Kepadatan penduduk terendah 
terdapat di Kecamatan Ciemas (183 jiwa per km2) dan tertinggi 
di Kecamatan Sukabumi (2.447 jiwa per km). Pemukiman 
padat penduduk umumnya terdapat di pusat-pusat kecamatan 
yang berkarakteristik perkotaan dan di sepanjang jalan raya. 
Padahal jumlah penduduk Sukabumi tahun 2015 berjumlah 
2.434.221 jiwa dengan kepadatan 5.9/km2, sedangkan tahun 
2017 berjumlah 2.470.219 jiwa. Berdasarkan hasil sementara 
pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan oleh 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sukabumi 
pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi 
mengalami peningkatan. Dari jumlah 2.391.736 jiwa di Lokasi 
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Kajian Cepat dari 5 Desa yang ada, jumlah penduduk tahun 
2017 berjumlah 32.967 jiwa dengan 9.981 KK.

Kecamatan Cereunghas mempunyai luas wilayah 2.828,122 
Ha, dengan ketinggian dari permukaan laut antara 400 s.d 700 
dengan suhu rata-rata berkisar antara 19 s.d 27 derajat Celcius, 
serta curah hujan 200 mm rata-rata pertahun. Kecamatan 
Cireunghas di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan 
Sukalarang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 
Gegerbintung, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan 
Sukaraja; dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 
Cianjur.

Sesuai dengan aspek geografis, kondisi tanah yang berada 
di wilayah Kecamatan Cireunghas keadaannya miring dan 
berbukit, dengan ketinggian permukaan air laut antara 400 
meter sampai 700 meter dan suhu udara/temperature berkisar 
antara 19°-24° Celcius serta rata-rata curah hujan cukup tinggi. 
Dengan keadaan seperti itu, kondisi tanah di wilayah Kecamatan 
Cireunghas pada umumnya cukup subur dan gembur serta 
cocok untuk dijadikan lahan pertanian tanaman basah dan 
kering seperti palawija dan sayur-sayuran dan juga cocok untuk 
peternakan serta perikanan darat (budidaya ikan air tawar).

Berdasarkan data dari Dukcapil Kabupaten Sukabumi 
mengatakan hasil sementara pemutakhiran data kependudukan 
yang telah dilakukan tahun 2017, jumlah penduduk mengalami 
peningkatan sekitar 93.724 jiwa jika dilihat dari jumlah 
penduduk tahun 2011 yang sebanyak 2.376.495 jiwa.

2.1.3 Tinjauan Geografis dan Demografis Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar dengan pusat pemerintahan di Kota 
Martapura, memiliki luas wilayahnya mencapai sekitar 
4.668,50 km2, dan merupakan wilayah kabupaten terluas 
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ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan, setelah Kabupaten 
Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Batas-batas wilayah 
dengan daerah sekitarnya: di sebelah utara berbatasan 
dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin; 
di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarbaru 
dan Kabupaten Tanah Laut; sebelah timur berbatasan dengan 
Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu; dan sebelah barat 
dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin.

Gambar 2.4.
Peta Kabupaten Banjar

Letak dan kedudukan Kabupaten Banjar sangat strategis, 
karena: (i) sebagai trans Kalimantan, (ii) sebagai daerah 
penyangga kota Banjarmasin, (iii) dekat dengan rencana pusat 
pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, (iv) dekat dengan 
Airport, Pelabuhan serta dengan lokasi rencana pembangunan 
terminal regional, dan (v) masuk bagian rencana pemerintah 
Provinsi bagian dari rencana kota metropolitan Banjarmasin-
Banjarbaru-Martapura (https://banjarkab.go.id/profil-2/
gambaran-umum-wilayah-kab-banjar/).
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Secara demografis, penduduk Kabupaten Banjar berjumlah 
554 443 jiwa, laki-laki: 281.714 jiwa dan perempuan 272.729 
jiwa (BPS, Banjar 2016), yang tersebar di 20 wilayah kecamatan, 
277 desa dan 13 kelurahan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar, berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat di akhir tahun 2017, 
persentase penduduk miskin sebesar 2,96 persen, mengalami 
penurunan dibanding tahun 2016 sebesar 3,10 persen. Meskipun 
secara persentase mengalami penurunan, akan tetapi secara 
absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar masih 
besar yaitu 16.850 jiwa (Bappelitbang Banjar, 2017).

Hal itu setidaknya terlihat dari observasi di lapangan 
khususnya di perdesaan, bahwa kemiskinan masih mendominasi 
kehidupan masyarakat dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar 
(pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, sanitasi dan 
air bersih) khususnya di Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak 
Hanyar dan Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh sebagai 
lokasi kajian. Kemiskinan pada dua desa lokasi kajian tersebut 
antara lain disebabkan karena letak desa yang merupakan rawa-
rawa dan terpencil. Oleh karenanya, dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, masyarakat merasakan dalam kondisi 
keterbatasan dari sisi aksesibilitas.

Sebagai lokasi penelitian cepat ini, untuk Kabupaten 
Banjar dilaksanakan di dua desa yaitu: Desa Manarap Baru, 
Kecamatan Kertak Hanyar dan Desa Pemurus (desa pesisir), 
Kecamatan Aluh-Aluh. Secara singkat gambaran dari kedua 
desa diatas adalah sebagai berikut:

Pertama, Desa Manarap Baru sebagai lokasi penelitian 
ini adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Kertak 
Hanyar, Kabupaten Banjar. Letak geografis Desa Manarap Baru 
berbatasan dengan: sebelah utara Desa Gudang Hirang, Kec. 
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Sungai Tabuk; sebelah selatan Desa Sungai Lakum, Kec. Kertak 
Hanyar; sebelah timur Desa Bunyu Hirang, Kec. Gambut dan 
sebelah barat Desa Manarap Tengah, Kec. Kertak Hanyar.

Jumlah penduduk desa menurut catatan monografi desa 
2018 sejumlah 2.342 jiwa, terdiri Laki-laki = 1.236 orang dan 
Perempuan = 1.106 orang, yang terhimpun dalam 801 Kepala 
Keluarga. Latar belakang pendidikan warga mayoritas adalah 
Sekolah Dasar (78,16%), Sekolah Lanjutan Pertama (12,64%), 
Sekolah Lanjutan Atas (8,08%), Diploma 1 (0,48%) dan Sarjana 
1 (0,64%). Mata pencaharian penduduk mayoritas menggeluti 
sektor pertanian, Petani (40,56%), Buruh Tani (40%), PNS (20%) 
dan sebagai pedagang keliling (14,64%).

Kedua, Desa Pemurus adalah salah satu desa di wilayah 
Kecamatan Aluh-Aluh, dengan topografi daerah aliran sungai 
(DAS). Tipologinya, dengan indikator unggulan intensifikasi 
sawah pasang surut dan bibit tanam air Payau. Luas Desa 
Pemurus kurang lebih 6,45 Km2, dengan jumlah penduduk 809 
Kepala Keluarga (2.783 jiwa), rinciannya: Laki-laki berjumlah 
1587 Jiwa, Perempuan 1358 jiwa. Dari 809 KK tersebut terbagai 
ke dalam lima kelompok, yaitu: Keluarga Prasejahtera: 368 KK, 
Keluarga Sejahtera I: 376 KK, Keluarga Sejahtera II: 82 KK, Keluarga 
Sejahtera III: 77 KK, dan Keluarga Sejahtera III Plus: 5 KK.

Mata pencarian penduduk umumnya petani/buruh tani, 
disusul kemudian peternak ayam dan bebek, dan nelayan. Jenis 
permasalahan kesejahteraan sosial di Desa Pemurus antara 
lain adalah: Tuna Rungu 1 orang, Lumpuh 11 orang, Stress/
Gangguan Jiwa 5 orang.

Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan kurang lebih 
lima kilometer dengan lama tempuh kurang lebih tiga jam 
menggunakan kendaraan bermotor, dan kurang lebih 1,5 
jam menggunakan Kelotok (Perahu kayu kecil bermesin). 
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Sedangkan jarak tempuh ke kabupaten/kota kurang lebih 
50 kilometer dengan jarak tempuh dua jam menggunakan 
kendaraan bermotor (Monografi Desa Pemurus, 2017).

2.1.4 Tinjauan Geografis dan Demografis Kabupaten Gunung 
Kidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten 
yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya 
Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 
km2 atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota 
Yogyakarta (Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan 
jarak ± 39 km.

Gambar 2.5.
Peta Kabupaten Gunung Kidul

Sumber: Pemkab Gunung Kidul, 2017.

Kabupaten Gunungkidul dibatasi oleh: sebelah barat 
dengan Kabupaten Bantul dan Sleman (Provinsi DIY), sebelah 
utara dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo (Provinsi Jawa 
Tengah), sebelah timur dengan Kabupaten Wonogiri, dan 
sebelah selatan dengan Samudera Hindia.
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Tabel 2.3.
Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Kidul

No Kecamatan
Luas 

(km²)
%

Jml 
Desa

Jml 
Padukuhan

Jml 
RW

1 Panggang 99,8 6,72 6 44 44

2 Purwosari 71,76 4,83 5 32 32

3 Paliyan 58,07 3,91 7 50 50

4 Saptosari 87,83 5,91 7 60 60

5 Tepus 104,91 7,06 5 83 84

6 Tanjungsari 71,63 4,82 5 72 71

7 Rongkop 83,46 5,62 8 100 100

8 Girisubo 94,57 6,37 8 82 82

9 Semanu 108,39 7,30 5 106 136

10 Ponjong 104,49 7,03 11 119 120

11 Karangmojo 80,12 5,39 9 104 104

12 Wonosari 75,51 5,08 14 103 151

13 Playen 105,26 7,09 13 101 101

14 Patuk 72,04 4,85 11 72 82

15 Gedangsari 68,14 4,59 7 67 67

16 Nglipar 73,87 4,97 7 63 53

17 Ngawen 46,59 3,14 6 67 67

18 Semin 78,92 5,31 10 116 121

Jumlah 1.485,36 100,00 144 1.431 1.525
Sumber: BPS, 2016.

Secara administratif wilayah di Kabupaten Gunungkidul 
terbagi menjadi 18 kecamatan, 144 desa dan 1.431 padukuhan. 
Wilayah terluas ada di Kecamatan Semanu yaitu 108,39 km2 

(7,3% luas Gunungkidul).

Kabupaten Gunungkidul memiliki topografi karst yang 
terbentuk dari pelarutan batuan kapur dan batu gamping, 
bentangnya meliputi wilayah Kabupaten Gunungkidul, 
Wonogiri dan Pacitan.
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Ada dua kecamatan yang dipilih sebagai lokasi penelitian 
ini, yaitu Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Gedangsari. 
Kecamatan Saptosari terdiri dari tujuh desa yang terdiri dari 
desa Krambil Sawit, Kanigoro, Planjan, Monggol, Kepek, 
Ngloro dan Jetis. Jarak desa terjauh dari ibukota kabupaten 
yaitu 8,3 km (desa Krambil Sawit). Luas kecamatan Saptosari 
yaitu 87,82 km² dan desa terluas adalah desa Kanigoro dengan 
luas sebesar 24,88 km². Untuk penggunaan lahan terluas di 
kecamatan Saptosari terdapat pada penggunaan lahan tanah 
kering yaitu sebesar 6.950 Ha, disusul dengan penggunaan 
bangunan sebesar 762 Ha, penggunaan hutan rakyat sebesar 
755 Ha, dan yang paling sedikit untuk penggunaan lahan 
lainnya yaitu seluas 245 Ha.

Pada 7 desa di kecamatan Saptosari tersebut, ada sejumlah 
60 dusun, 60 RW dan 339 RT. Semua desa di kecamatan Saptosari 
tergolong desa swakarya yaitu desa yang setingkat lebih maju 
dari desa swadaya, di mana adat-istiadat masyarakat desa 
sedang mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai 
masuk ke desa, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir 
dan bertambahnya lapangan pekerjaan di desa, sehingga mata 
pencaharian penduduk sudah mulai berkembang dari sektor 
primer ke sektor sekunder, produktifitas mulai meningkat dan 
diimbagi dengan bertambahnya prasarana desa.

Jarak masing-masing desa ke kantor pemerintahan 
memiliki jarak yang dapat dikatakan lumayan jauh mengingat 
Kecamatan Saptosari ini sangat luas. Jarak yang harus ditempuh 
dari masing-masing desa menuju ke kantor kecamatan adalah 
sebagaimana dalam Tabel 2.4. berikut ini,
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Tabel 2.4.
Jarak masing-masing desa ke kantor kecamatan

di Kecamatan Saptosari

No Desa Jarak (Km)

1 Krambil Sawit 8,3

2 Kanigoro 5,7

3 Planjan 8,0

4 Monggol 3,4

5 Kepek 1,8

6 Ngloro 5,4

7 Jetis 3,5

Sumber: BPS Gunungkidul, 2016.

Dari ke tujuh desa yang ada paling jauh dari jarak desa ke 
kecamatan ialah desa Krambil Sawit dengan jarak tempuh yang 
mencapai 8,3 km diikuti dengan desa Planjan yang memiliki 
jarak hingga 8,0 km dan yang paling dekat dengan jarak desa 
ke kecamatan ialah desa Kepek yang hanya berjarak 1,8 km dan 
yang terdekat selanjutnya ialah desa Monggol dengan jarak 
tempuh 3,4 km. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
kecamatan Saptosari ini merupakan salah satu wilayah sangat 
besar yang ada di Gunungkidul.

Daerah Kecamatan Saptosari merupakan daerah yang 
memiliki luas wilayah administrasi terbesar ke 7 dari 18 kecamatan 
yang ada di Gunungkidul. Sehingga tingkat penduduknya berada 
diangka yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari data monografi yang 
ada dengan jumlah total penduduk yang mencapai angka 36.658 
orang, yang terbagi dalam jumlah laki-laki mencapai 17.646 dan 
dari perempuan mencapai angka 19.012.
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Tabel 2.5.
Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin

di Kecamatan Saptosari 2016

No Nama Desa Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Krambil Sawit 2 790 3 030 5 820

2 Kanigoro 2 967 3 248 6 215

3 Planjan 2 774 3 020 5 794

4 Monggol 2 177 2 307 4 484

5 Kepek 2 926 3 115 6 041

6 Ngloro 1 629 1 733 3 362

7 Jetis 2 383 2 559 4 942

Jumlah 17 646 19 012 36 658

Sumber: Kecamatan Saptosari dalam Angka 2017 (Podes 2014 - BPS Kab. 
Gunungkidul)

Desa yang menjadi lokasi penelitian untuk Kecamatan 
Saptosari adalah Desa Kanigoro dan Desa Krambil Sawit. Desa 
Kanigoro terletak pada jalur utama menuju Kota Wonosari 
dan Yogyakarta. Untuk menuju desa ini, tidak tampak satupun 
transportasi umum yang lalu lalang. Padahal akses jalan 
sudah beraspal, yang tampak hanya transportasi pribadi yang 
biasanya menuju ke pantai-pantai di Desa Kanigoro.

Luas Wilayah Desa Kanigoro mencapai 2,515 Ha, dengan 
batas wilayah: sebelah utara dengan Desa Kepek; sebelah 
timur dengan Desa Planjan; sebelah selatan dengan Samudera 
Indonesia; dan sebelah barat dengan Desa Krambilsawit. (Buku 
Monografi Desa Kanigoro, keadaan pada bulan Juli sampai 
Desember 2016, hlm. 1).

Jarak dari pusat pemerintahan ibukota Kabupaten Gunung 
Kidul sekitar 26 km dan jarak dari kecamatan sekitar 6,5 km.
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Gambar 2.6.
Kantor Desa Kanigoro dan jalan menuju tempat tinggal warga

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2018.

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2018.

Luas tanah kas Desa Kanigoro adalah 162 hektar. Tanah 
tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kawasan di antaranya 
kawasan pendidikan, Balai Desa, Balai Dusun, puskesmas, 
lapangan, pertanian, tempat peribadatan, pemukiman, telaga 
dan pariwisata.

Menurut Dokumen Monografi Desa Kanigoro, jumlah 
penduduk Desa Kanigoro pada 2016 adalah 7.186 Jiwa dengan 
perincian laki-laki 3.579 (49,8%) jiwa, perempuan 3.607 (50,1%) 
jiwa. Jika dilihat berdasarkan usia, usia 0-15 tahun 1.384 (19,2%) 
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jiwa, usia 16-65 tahun 4.933(68,6%) jiwa dan usia 66 tahun ke atas 
869 (12%) jiwa, dengan jumlah 2253 KK dan jumlah penduduk 
miskin 1.087 jiwa (Buku Monografi Desa Kanigoro, 2016).

Bila dilihat jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan/
mata pencaharian di Desa Kanigoro ada sejumlah 7186 jiwa. 
Mayoritas penduduk di Desa Kanigoro menggantungkan 
hidupnya sebagai petani. Jumlah penduduk yang bekerja 
sebagai petani lebih unggul dibandingkan jenis pekerjaan 
lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 
diantaranya faktor pendidikan. Jumlah pembagian penduduk 
berdasarkan jenis mata pencaharian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Desa Kanigoro menurut Jenis Pekerjaan

No Pekerjaan/mata pencaharian Jumlah

1 Pegawai Negeri Sipil 30 orang

2 TNI/Polri 2 orang

3 Swasta 176 orang

4 Perangkat desa 22 orang

5 Wiraswasta/pedagang 398 orang

6 Petani 2.746 orang

7 Tukang/Jasa 56 orang

8 Buruh tani 59 orang

9 Pensiunan 6 orang

10 Nelayan 161 orang

11 Peternak 2 orang

12 Pekerja Seni 1 orang

13 Lainnya 2.209 orang

14 Tidak bekerja/ pengangguran 1.318 orang

Jumlah 7.186 orang

Sumber: Dokumen Monografi Desa Kanigoro Bulan Juni-Desember, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas mata 
pencaharian warga Desa Kanigoro adalah sebagai petani, 
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yaitu sebanyak 2.746 orang. Kemudian dari mata pencaharian 
nelayan sendiri ada sejumlah 161 orang. Untuk mata 
pencaharian lainnya yaitu masyarakat yang bekerja sebagai 
pembantu rumah tangga dan yang bekerja keluar kota.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kanigoro tergolong 
kurang baik, dalam artian pada masyarakat desa tersebut 
masih banyak yang tidak mengenyam pendidikan. Masyarakat 
yang tidak mengenyam pendidikan berjumlah 3698 orang, 
sedangkan masyarakat yang tidak lulus sekolah berjumlah 
1188 orang. Hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan tidak 
ada motivasi dari masyarakat setempat untuk mengenyam 
pendidikan. Untuk masyarakat yang mengenyam pendidikan 
di Desa Kanigoro ada sejumlah 2300 orang dengan perincian 
berikut: 

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Desa Kanigoro menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 TK 194 orang

2 Sekolah Dasar 1154 orang

3 SMP 628 orang

4 SMA/SMU 276 orang

5 Akademik D1-D3 18 orang

6 Sarjana 30 orang

Jumlah 2.300 orang

Sumber: Dokumen monografi Desa Kanigoro, 2016.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kebanyakan masyarakat 
Desa Kanigoro adalah lulusan Sekolah Dasar, yaitu berjumlah 
1.154 orang. Kemudian dibawahnya ada lulusan SMP sebanyak 
628, SMA/SMU 276 orang, sedangkan untuk sarjana sendiri 
hanya 30 orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di 
Desa Kanigoro ini masih tergolong rendah.
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Kecamatan lainnya yang menjadi lokasi penelitian di 
Kabupaten Gunung Kidul adalah Kecamatan Gedangsari, 
salah satu desanya adalah Desa Tegalrejo, yang juga menjadi 
desa penelitian ini. Desa Tegalrejo merupakan salah satu dari 
tujuh desa yang berada di wilayah Kecamatan Gedangsari dan 
Desa Tegalrejo merupakan desa perbatasan dengan Kabupaten 
Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Desa Tegalrejo terdiri 
dari 11 dusun yaitu: Gupit, Ketelo, Cremo, Tengklik, Candi, 
Prengguk, Tegalrejo, Tanjung, Trembono dan Hargosari yang 
masing-masing dipimpin oleh seorang dukuh. Posisi dukuh 
menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas 
dari desa. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan 
terhadap masyarakat di Desa Tegalrejo, dari sebelas padukuhan 
tersebut terdapat sebelas Rukun Warga (RW) dan lima puluh 
empat Rukun Tetangga (RT) dan sebagian besar masyarakat 
Desa Tegalrejo bermata pencaharian sebagai petani.

Luas wilayah Desa Tegalrejo adalah 11.180.000 Ha; dengan 
rician berdasarkan tanah pekarangan 3.572.580 Ha, tanah 
persawahan 5.217.010 Ha, tanah kas desa 68.050 Ha, dan tanah 
lain-lain seluas 2.322.360 Ha. Jarak Desa Tegalrejo dari kantor 
kecamatan Gedangsari ada sekitar 12 km, sedangkan dari pusat 
pemerintahan Gunungkidul sejauh 45 km.

Warga Desa Tegalrejo hidup dari pertanian yang dihasilkan 
antara lain padi, ketela, jagung, kacang tahan, kacang hijau, 
dan umbi-umbian. Sedangkan dari sektor perkebunan 
meliputi buah pisang, mangga, kelapa, sarikaya, dan nangka. 
Masyarakat Desa Tegalrejo juga banyak yang beternak sapi, 
kambing, ayam, dan itik. Pada saat ini untuk sektor pariwisata, 
Desa Tegalrejo mulai merintis obyek wisata Curug atau wisata 
air terjun yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian 
masyarakat.
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Desa Tegalrejo memiliki jumlah penduduk 8.197 laki-laki 
dan 4.135 perempuan serta terdiri dari 2.386 kepala keluarga. 
Mayoritas penduduk Desa Tegalrejo beragama Islam dan 
sebagian kecil beragama Kristen dan Katolik.

Layanan dasar kesehatan di Kecamatan Gedangsari yang 
banyak diakses oleh warga yaitu 2 UPT Puskesmas, UPT 
Puskesmas Gedangsari I dan UPT Puskesmas Gedangsari II. 
Dalam layanan dasar pendidikan, di Gedangsari terdapat 25 
SD yang kesemuanya berstatus negeri. 25 SDN ini menampung 
2848 murid.

2.2 Kondisi dan Upaya Penanganan Kemiskinan 4 Kabupaten

2.2.1 Kabupaten Agam

Jumlah penduduk miskin menurut data Basis Data Terpadu 
(BDT) Tahun 2015 di Kabupaten Agam adalah sebanyak 
181.547 KPM.

Upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Agam 
dilakukan melalui pemberian bantuan sosial. Menurut 
Kepala Bidang Sosial Bappeda setempat, khusus penanganan 
kemiskinan dilakukan oleh TKPK. Penanganan kemiskinan 
dilakukan berbasis wilayah dan sumber data kemiskinan 
masih didasarkan pada BDT Tahun 2015. Bantuan sosial yang 
ada di Kabupaten Agam diantaranya adalah Rastra, PKH, KIP 
dan KIS, Jamkesda porsinya Tahun 2018 Dana 80% dari APBD 
Kabupaten Agam dan 20% dari APBD Propinsi Sumatera Barat. 
Selain bantuan tersebut ada bantuan bagi orang tua atau lansia 
terlantar, bantuan sosial BAZDA berupa bantuan usaha dan 
beasiswa, perbaikan rumah (bedah rumah). Di bidang Usaha 
Ekonomi, pemerintah daerah menyalurkan bantuan berupa 
KUBE APBD bagi nelayan dan fakir miskin. Bantuan berupa 
pelatihan usaha UMKM dilakukan oleh Perindag. Bantuan 
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peralatan untuk UKM dan pertanian berupa alat dan mesin, 
alat tangkap nelayan.

Tabel 2.8.
Rekapitulasi Data Kemiskinan Kabupaten Agam Tahun 2016-2017

NO KECAMATAN PBDT PKH 2016 KKS 2016 KKS 2017

1 Ampek Angkek 2.688 301 1.067 981

2 Ampek Nagari 2.249 487 1.464 1.365

3 Banuhampu 2.241 260 1.121 1.098

4 Baso 3.549 328 1.998 2.702

5 Canduang 1.913 532 1.324 1.116

6 IV Koto 2.241 305 1.601 1.608

7 Kamang Magek 1.806 234 1.075 854

8 Lubuk Basung 6.295 1.008 3.611 3.331

9 Malalak 1.506 433 982 952

10 Matur 2.717 261 1.480 1.232

11 Palembayan 3.901 834 2.896 2.591

12 Palupuh 2.525 426 1.777 1.547

13 Sungai Pua 1.632 382 1.111 1.017

14 Tanjung Mutiara 2.345 650 1.579 1.499

15 Tanjung Raya 3.604 600 2.040 1.725

16 Tilatang Kamang 2.755 240 1.109 1.027

Total 43.967 7,281 26.235 24.645

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Agam, 2017.

Di bidang infrastruktur ada pemberian bantuan Jamban 
Sehat, bantuan untuk rumah tidak layak huni dari Dinas 
Permukiman, pembangunan rumah baru untuk nelayan 
dari Dinas Pekerjaan Umum. Pemenuhan air bersih dan 
sanitasi ada bantuan melalui Pengelolaan Air Minum berbasis 
Masyarakat (Pamsimas) yang dikelola oleh nagari. Ada juga 
bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) 
dari perusahaan kelapa sawit PT. AMP berupa pembangunan 
kios sementara dari kios-kios pasar yang terbakar. Di bidang 
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kesehatan berupa operasi katarak, pemberian kursi roda untuk 
difabel dan pembangunan rumah singgah. Kabupaten Agam 
juga menerima bantuan dari perantau.

2.2.1.1. Jenis Bantuan Sosial Perdesaan di Kabupaten Agam

Selain seperti yang tersebut di atas, bantuan sosial yang 
bersumber dari APBN di Kabupaten Agam adalah sebagai 
di dalam Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.9.
Jenis Bantuan Sosial di Kabupaten Agam

No Bantuan Sosial Jumlah

1 PKH 17.134Jiwa (2018)

1a PKH Kec. IV Koto 959 Jiwa (2018)

2 RASTRA 23.612 Jiwa

2a RASTRA Kec. IV Koto 1.608 Jiwa

3 KUBE 279 KUBE

4 ASLUT 94 Jiwa

5 ASPBD 248 Jiwa

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Agam (2017).

2.2.2 Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), 
angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi menunjukkan 
penurunan yang cukup signifikan dari 17,66% pada tahun 2006 
menjadi 8,13% pada tahun 2016 dari total jumlah penduduk. 
Angka ini lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Jawa 
Barat yang sebesar 8,95% dan nasional 10,86%. Akan tetapi 
penduduk rentan miskin dan hampir miskin sebagai sasaran 
program penanggulangan kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 
mencapai 41,5% sesuai data basis data terpadu atau BDT yang 
telah diupdate oleh Kementerian Sosial tahun 2017.
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Pada tahun 2008 Kementerian Sosial meluncurkan Program 
Keluarga Harapan (PKH), sebuah program pengentasan 
kemiskinan yang menyasar Rumah Tangga Sangat Miskin 
(RTSM) atau dari desil terbawah masyarakat miskin. PKH 
adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat 
kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Program PKH ini 
membutuhkan pendamping dikarenakan sebagian besar KPM 
mempunyai keterbatasan kemampuan dalam membantu 
mendapatkan haknya yang patut mereka peroleh dari PKH. 
Pendamping juga membantu tugas-tugas PKH mendeteksi 
segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam 
waktu yang relatif cepat.

Pengelompokan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi 
dilakukan melalui verivikasi pemutakhiran data survei 
pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan tahun 2005 oleh 
BPS. Dengan menggunakan 14 indikator kemiskinan yang 
digunakan untuk mengukur tingkat Rumah Tangga Miskin oleh 
Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang digolongkan dalam 
lima kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, dan lainnya).

Hasil verifikasi mutakhir data survei pelayanan dasar 
kesehatan dan pendidikan tahun 2005 oleh BPS. Verifikasi 
berikutnya berdasarkan data PPLS-08 (pendataan Program 
Perlindungan Sosial-2008) oleh BPS. Kemudian PPLS 2011 dan 
2015. Sejak 2017, Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan 
validasi dua kali dalam setahun.

Dalam rangka percepatan atau pengembangan sistem 
perlindungan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang 
perlindungan sosial, Pemerintah Republik Indonesia 
mulai tahun 2007 telah melaksanakan kebijakan program 
kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan penanggulangan 
kemiskinan. Strategi Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam 
semangat keterpaduan melalui strategi: pemberdayaan, 
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kemitraan dan partisipasi. Hal ini di antaranya meliputi: 
Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin; dan Perlindungan 
Sosial (Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar; 
Jaminan, Perlindungan dan Asuransi Kesejahteraan Sosial).

Karena PKH merupakan cikal bakal pengembangan 
system perlindungan, maka PKH merupakan salah satu 
program bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok 
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berupa uang tunai, 
berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan 
Kementerian Sosial RI dengan syarat harus melaksanakan 
kewajibannya. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di 
fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun 
kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, 
atau bagi ibu hamil). Penerima bantuan PKH ádalah RTSM 
yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 
0-15 tahun dan/ atau ibu hamil/nifas. Batuan tunai hanya akan 
diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta 
PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. 
Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan 
yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya 
manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Setelah menjadi perserta PKH dalam waktu tertentu 
perlu dievaluasi atau mengikuti stratifikasi. Stratifikasi adalah 
pembedaan atau pengelompokkan para anggota masyarakat 
secara vertikal atau bertingkat. Menurut Max Weber, stratifikasi 
sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk 
dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan hierarkis 
menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise. Stratifikasi 
Rumah Tangga Miskin (RTM) di Sukabumi oleh pemerintah 
dibedakan menjadi 3 bagian yaitu: hampir miskin, miskin dan 
sangat miskin. Peserta PKH digolongkan dalam stratifikasi 
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau masuk klaster ke-3.
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Sejak tahun 2008 Kecamatan Cireunghas telah menerima 
Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap warga miskinnya. 
Penerima PKH ini merupakan kelompok rumah tangga 
sangat miskin (RTSM) di Kabupaten Sukabumi, kemudian 
penerima PKH ini disebut Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM). PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem 
perlindungan sosial terhadap keluarga miskin yang didapat 
melalui pemeringkatan tingkat kesejahteraan. BPS sendiri saat 
ini menetapkan 14 indikator kemiskinan untuk memutuskan 
pemeringkatan ini.

Pelaksanaan PKH memerlukan pendamping, karena 
sebagian besar KPM mempunyai keterbatasan kemampuan 
dalam upaya mendapatkan hak-haknya yang patut KPM 
peroleh dari PKH. Tugas Pendamping membantu KPM dalam 
upaya memperoleh hak-haknya dan melaksanakan tugas 
PPKH mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak 
lanjut dalam waktu secepat mungkin. Gambaran mengenai 
Pelaksanaan PKH di Kecamatan Cereunghas dari tahun 2008-
2018 dapat dilihat pada tabel metrik berikut ini.

Tabel 2.10.
Nama Pendamping dan Perkembangan Jumlah KPM PKH di 

Kecamatan Cireunghas Tahun 2008-2018

No Nama Pendamping Desa
Jumlah KPM Keterangan

Lama Baru Tahun

1 Teddy Hendrawan, SH Cipurut 162 0 2008

2 Narafriany Fauziah, S.Sos Tegalpanjang 168 36 2008

3 Ai Ristianawati, SHI Cikurutug 161 85 2008

4 Azis Muslim, Ss Muslim, S.Pd.I Bencoy 280 3 2016

5 Endang Supriatna, S.Sos Cireunghas 233 0 2016

6 Ratnasari, S.Pd. Bencoy 133 61 2018

Total 1137 185
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Peserta PKH semuanya digolongkan dalam stratifikasi 
golongan RTSM (rumah tangga sangat miskin). Demikian 
juga KPM yang dijadikan responden dalam kajian cepat ini 
semuanya masuk dalam golongan rumah tangga sangat miskin 
(RTSM) yang tinggal di Desa Cikurutug.

Dari jumlah 1322 KPM, dapat dirinci menurut jumlah 
peserta seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11.
Perkembangan Data KPM Peserta PKH Kecamatan Cireunghas 

(Tahap I Tahun 2018)

No Desa
Jml 

KPM
Jml 

Bumil
Jml 

Balita
Jml 

Apras

Jml 
Anak 

SD

Jml 
Anak 
SMP

Jml 
Anak 
SMA

Jml 
Lansia

Jml 
Disa-
bilitas

1 Ciputut 162 1 43 11 123 88 58 16 2

2 Tegalpanjang 204 5 86 26 175 99 75 29 9

3 Bencoy 477 10 158 41 398 197 68 23 8

4 Cikurutug 246 1 91 29 180 103 65 12 5

5 Cireunghas 233 4 58 24 158 105 75 12 3

Total 1322 21 436 131 1034 592 341 92 27

2.2.1.2. Jenis Bantuan Sosial Perdesaan di Kabupaten Sukabumi

Selain seperti yang tersebut di atas, bantuan sosial yang 
bersumber dari APBN di Kabupaten Agam adalah sebagai 
di dalam Tabel 2.4. berikut.

Bantuan Sosial Program Penanganan Fakir Miskin 
dan Perlindungan sosial yang telah masuk di Kabupaten 
Sukabumi sudah cukup banyak, baik dari Kementerian 
Sosial maupun Kementerian/lembaga lain yang tergabung 
dalam TKPK Sukabumi, baik yang bersumber dari dana 
APBN maupun dana APBD Propinsi dan Kabupaten. 
Bantuan sosial dari Kementerian Sosial seperti Program 
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Keluarga harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), 
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UEP.

Bantuan sosial yang telah diterima di wilayah pedesaan 
di Kabupaten Sukabumi demikian juga lokasi penelitian 
Kecamatan Cireunghas yang terdiri dari 5 Desa (Lihat tabel). 
Bantuan sosial tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 
2007/2018 hingga tahun 2017 atau pencairannya telah 
dilaksanakan hingga akhir Tahun 2017. Data KPM (Keluarga 
Penerima Manfaat) Penerima Bantuan Sosial Direktorat 
Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Lembaga lainnya 
di Kabupaten Sukabumi hingga akhir tahun 2017 adalah 
sebagaimana dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.12.
Rekapitulasi Jumlah Penerima Bantuan Sosial Perdesaan

di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017

No Program Jumlah

1 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Reguler
KUBE Ternak domba Tahun 2015 - 2017
Kecamatan Cidolog di Desa Cidolok
Kecamatan Purabaya (Desa Pagelaran 5 dan Margolulu 5
Kecamatan Nyalindung (Desa Bojongkalong 7 Neglasari 5)
Kecamatan Sagaranten (Desa Sagaranten 17)
Kecamatan Jampang Tengah Kube Campuran Tahun 2015
Kecamatan Jampang Tengah Kube Campuran Tahun 2017

10 KUBE
12 KUBE
12 KUBE
22 KUBE
22 KUBE
25 KUBE

2 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Kemitraan melalui 
Aspirasi Kabupaten Sukabumi
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017

22 KUBE
30 KUBE
13 KUBE

3 BPNT Kab. Sukabumi Tahun 2015, 47 Kecamatan, 27.234 KK
Kecamatan Cireunghas (5 Desa, 601 KK)
Desa Benboy
Desa Cikurutug
Desa Cipurut
Desa Cireunghas
Desa Tegal Parang

215 KK
89 KK
76 KK

128 KK
93 KK
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4 BPNT Kab. Sukabumi Tahun 2018 (47 kecamatan, 163.289 
KK)
BPNT Non PKH
BPNT PKH

Kecamatan Cireungas (2364 KK)
BPNT Non PKH
BPNT PKH

105.328 KK
57.961 KK

1.219 KK
1.145 KK

5 KUBE PKH Quick Wins
KUBE PKH Quick Wins tahun 2015 (PKH Pedesaan Quick Wins)
KUBE PKH tahun 2016 (Penanganan FM Pedesaan Quick Wins)
KUBE PKH tahun 2017 (Penanganan FM KUBE PKH Quick Wins)
KUBE PKH tahun 2017 (Penanganan FM KUBE PKH Quick Wins)
KUBE PKH tahun 2017 (Penanganan FM KUBE PKH E-Warong)
KUBE PKH Reguler tahun 2017

50 KUBE
90 KUBE
40 KUBE
40 KUBE
10 KUBE
50 KUBE

6 RTLH Kab. Sukabumi Tahun 2013 (47 kecamatan, 34.799)
Milik Sendiri
Sewa/Milik orang lain
Kecamatan Cireunghas (5 Desa, 241 KK)
Milik Sendiri
Sewa/Milik orang lain
Desa Benboy (13 KK)
Milik Sendiri
Sewa/Milik orang lain
Desa Cikurutug (8 KK)
Milik Sendiri
Sewa/Milik orang lain
Desa Cipurut (25 KK)
Milik Sendiri
Sewa/Milik orang lain
Desa Cireunghas (158 KK)
Milik Sendiri
Sewa/Milik orang lain
Desa Tegal Parang (37 KK)
Milik Sendiri
Sewa/Milik orang lain

32.607 KK
1.789 KK

226 KK
15 KK

6 KK
7 KK

5 KK
3 KK

25 KK
0 KK

154 KK
4 KK

36 KK
1KK
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2.2.3. Kabupaten Banjar

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang 
muncul dan tidak terlepas dari masalah kemiskinan di 
Kabupaten Banjar. Dalam data terakhir, terdapat setidaknya 
26 ribu penduduk Banjar yang masuk kategori masyarakat 
rentan miskin atau yang diistilahkan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS). Hal ini sebagaimana diuraikan 
dalam Tabel 2.13 di bawah ini,

Tabel 2.13.
Tabel PMKS di Kabupaten Banjar

NO JENIS PMKS
JUMLAH

TOTAL
L P

1 Anak Balita Terlantar 44

2 Anak Terlantar 494

3 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 4

4 Anak Jalanan 13

5 Anak Dengan Kedisabilitasan 288

6 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 5

7 Lanjut Usia Terlantar 3145

8 Penyandang Disabilitas 1397

9 Tuna Susila 0

10 Gelandangan 70

11 Pengemis 8

12 Pemulung 23

13 Kelompok Minoritas 0

14
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 
(BWBLP)

74

15 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 0

16 Korban Penyalahgunaan NAPZA 32

17 Korban Traffiking 0

18 Korban Tindak Kekerasan 6
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19 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 0

20 Korban Bencana Alam 74

21 Korban Bencana Sosial 12

22 Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 2812

23 Fakir Miskin (FM) 14613

24 Keluarga Bermasalah Ekonomi 578

25 Keluarga Berumah Tidak Layak Huni 2777

26 Komunitas Adat Terpencil (KAT) 336

TOTAL 26805

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Banjar 2017.

Data mutakhir di atas menunjukkan PMKS yang paling 
banyak di Kabupaten Banjar adalah jumlah fakir miskin 
yang mencapai 14.613 jiwa atau 54,5% dari total PMKS yang 
ada. Dengan kondisi kefakiran-kemiskinan yang ada tidak 
mengherankan jika masalah Lanjut Usia Terlantar, Keluarga 
Berumah Tidak Layak Huni dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 
(WRSE) sebagaimana data di atas juga cukup banyak, meskipun 
masih perlu konfirmasi apakah PMKS sejumlah tersebut juga 
termasuk dalam data PMKS Fakir-Miskin.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar yang 
tergolong rendah ditingkat Provinsi Kalimantan Selatan 
dan nasional, tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah, 
sedang dan akan terus dilanjutkankhususnya melalui program 
perlindungan dan penanggulangan kemiskinan, baik yang 
didanai melalui APBN, seperti: Program Keluarga Harapan 
(PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Indonesia 
Sehat (PIS), Jaminan Persalinan (Jampersal), Penyediaan 
Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas), 
Program Indonesia Pintar (PIP),maupun yang bersumber 
dari pendanaan APBD seperti: Jaminan Kesehatan yang 
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diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Jamkesda), Dunia 
Usaha, dan Masyarakat.

Berbagai upaya pemerintah daerah Kab. Banjar terkait 
dengan penanganan kemiskinan baik data maupun program. 
Hal ini dapat terangkum pada hasil Diskusi Terfokus (Focus 
Group Discusion/FGD) dengan beberapa institusi terkait 
sebagai berikut:

a. Dinas Sosial

•	 Bagi warga miskin yang belum mendapatkan KIP, 
bagaimana mekanisme yang perlu ditempuh? 
Mengingat selama ini Dinas Pendidikan mengatakan 
tidak memiliki alokasi anggaran, dan Disdik kabupaten 
dalam hal KIP tidak memiliki peran karena data KIP 
sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

•	 Anak warga miskin yang mendapatatkan KIP wajib 
melapor ke sekolahnya agar bisa dicairkan bantuannya. 
Jika tidak melapor maka KIP tidak akan pernah cair. 
Mekanisme selanjutnya pihak sekolah akan melapor ke 
Disdik untuk diurus/verifikasi melalui Dapodik.

•	 Permasalahan KIS, KIP di Banjar sebenarnya muncul 
sejak program ini diluncurkan. Problem yang dihadapi 
daerah begitu data PPLS 2011 dilakukan veri-vali hasil 
tersebut dikirim ke pusat/kemensos, namun hampir 
pada saat yang bersamaan terburu-buru terbit KIP, KIS 
dari pusat (yang datanya masih menggunakan data 
yang lama).

•	 Dengan kartu tersebut, para Kepala Desa banyak yang 
menyimpan KIP, KIS yang diterima dan tidak dibagikan 
kepada si penerima, karena beresiko bentrok antar 
masyarakat.

•	 Banyak sekali warga masyarakat penerima KIP, tetapi 
yang bersangkutan tidak termasuk dalam BDT.
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•	 Untuk penanganan fakir miskin yang bersifat 
urgen Dinas Sosial mempunyai terobosan dengan 
memanfaatkan anggaran baik dari APBN maupun 
APBD.

•	 Bicara persoalan data kemiskinan baik tingkat 
daerah maupun pusat, jika mekanisme penetapan 
indikatornya masih seperti sekarang ini rasanya akan 
sulit mendapatkan data yang benar-benar valid.

•	 Warga miskin di kab. Banjar masih banyak yang belum 
mendapatkan program bantuan dan masuk dalam 
BDT, namun juga tidak sedikit warga mampu yang 
mendapatkan program bantuan dan masuk dalam BDT. 
Kondisi inilah yang saat ini terus ditata oleh Pemkab. 
Banjar.

•	 Untuk mendapatkan up date data kemiskinan, 
hendaknya pelaksanaan verifikasi dan validasi data 
tidak dilakukan per 6 bulan sekali, tapi dapat dilakukan 
setiap saat dengan tetap berpedoman pada azas 
keterbukaan.

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)

•	 Untuk melaksanakan program-program penanganan 
kemiskinan BPMD di daerah/desa, juga mempunyai 
Pendamping program. Tugas para pendamping pada 
dasarnya juga tidak berbeda jauh dengan pendamping 
dari Kemensos (pendamping PKH, penyuluh dll). 
Oleh karena itu melalui pertemuan ini sebaiknya 
pendamping yang ada di setiap program kementerian 
dapat dilakukan sinergi dalam melaksanakan tusinya. 
Toh sasarannya juga sama-sama masyarakat miskin.

•	 Posyandu telah dibangun di setiap desa/kelurahan, 
dan mohon bisa dipahami bersama bahwa Posyandu 
bukanlah bentukkan/berada dibawah kendali 
Kemenkes semata. Posyandu adalah bentukan 
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Kemendagri dan oleh karena itu tepatlah kalau berbagai 
program di SKPD selalu berkoordinasi, bersinergi 
dengan Posyandu, sehingga layanan penanganan 
kemiskinan dapat dilakukan secara terpadu.

•	 Terkait dengan kebutuhan Air bersih untuk masyarakat 
perdesaan telah ada Pamsimas maupun PDAM, namun 
memang juga ada biaya beli nya meskipun untuk 
warga miskin. Mekanisme pendistribusiaan Air Bersih 
khususnya di perdesaan belum bisa menjangkau ke 
masing-masing rumah warga masyarakat.

•	 Akses masyarakat terutama bagi warga miskin 
untuk mendapatkan pelayanan terhadap kebutuhan 
dasarnya, perlu mendapat perhatian dari semua pihak. 
Akses layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat 
seperti: pendidikan, kesehatan (yang bersifat gratis) 
pada dasarnya tidak terbatas untuk warga miskin 
yang masuk BDT. Hal ini karena kenyataannya masih 
banyak warga yang benar-benar miskin tetapi tidak 
mendapatkan program bantuan seperti KIS, KIP, Beras 
Miskin, Perbaikan rumah dll. Mereka ini juga harus 
mendapat perhatian pemerintah.

c. Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan 
Perempuan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial 
(Dinas PK PP KB dan KS)

•	 Pertama mohon kiranya dapat dimaklumi dengan 
panjangnya nomenklatur di SKPD, ini juga merupakan 
institusi baru yang menghimpun sekian banyak tusi 
jika dikaitkan dengan struktur kementerian pusat. 
Untuk program-program pada Dinas ini khususnya 
di bidang Pemberdayaan Perempuan, mendatang 
akan dikhususkan kepada KK Perempuan (Janda yang 
sebagai penanggungjawab keluarga).
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•	 Pada dinas ini diakui memang masih ada tusi 
subkegiatan yang tumpang tindih dengan tusi Dinas 
yang lain, misalnya: penanganan program Keluarga 
Berencana. Pada dinas ini ada juga program/
penanganan tindakan pemasangan alat kontrasepsi 
kepada pasangan usia subur secara gratis. Di dinas 
Kesehatan dalam hal ini Puskesmas juga ada program 
ini, tetapi disini ada beban biaya yang harus ditanggung 
pasien.

•	 Untuk pemasangan alat kontrasepsi (IUD, dll) 
masyarakat lebih senang melalui Dinas PKPPKB dan 
KS, karena gratis dan tenaga medisnya datang ke desa/
kelurahan. (program menjemput bola).

•	 Kemudahan akses layanan (terutama untuk warga 
miskin) perlu terus diupayakan, apalagi untuk daerah 
yang jauh dari pusat pemerintahan.

d. Aparatur Desa Manarap Baru

•	 Berbagai program penanganan kemiskinan telah masuk 
ke desa kami di Manarap Baru, seperti: PKH, KIP, KIS 
namun mohon maaf saya belum bisa menyampaikan 
jumlah dan kondisi lainnya, karena saya juga 
baru menjabat. Saat ini saya dan perangkat desa 
dibawah koordinasi Kepala Desa sedang melakukan 
pembenahan data di desa kami. (baik data BDT, data 
penerima program maupun data kemiskinan pada 
umumnya.

•	 Keberadaan pendamping PKH memang selalu 
berkoordinasi dengan pihak desa dalam menjalankan 
tusinya.

•	 Kemiskinan di desa kami nampak berkembang 
seiring dengan pesatnya pembangunan perumahan 
di wilayah desa Manarap Baru dan sekitarnya. Hal ini 
karena masyarakat kami adalah masyarakat petani dan 
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buruh yang sementara ini telah banyak lahan garapnya 
berubah menjadi perumahan/permukiman penduduk.

e. Koordinator Pendamping PKH, Kab. Banjar

•	 Lokasi penelitian ini sebagaimana hasil diskusi antara 
tim peneliti dengan Dinas Sosial dan kami selaku 
Koordinator PKH kabupaten, mudah-mudahan dapat 
menggambarkan Layanan Sosial Dasar di daerah miskin 
perdesaan. Mengingat dua desa tersebut merupakan 
desa yang angka kemiskinannya tinggi (termiskin) 
apalagi yang ada di desa Pemurus, Kec. Aluh-Aluh yang 
akses masyarakatnya masih sulit.

•	 Untuk mendukung pelaksanaan program PKH, kini 
di setiap desa telah dilakukan pertemuan rutin bagi 
KPM yang dipandu oleh para Pendamping PKH yang 
bertugas di wilayah masing-masing.

•	 Ajakan bersinergi antar pendamping program 
(pendamping PKH) sebagaimana ajakan Dinas BPMD 
sangat bagus dan sebaiknya hal ini agar segera kita 
respon untuk kita ajukan ke Bupati untuk di SK kan. 
Dengan SK tersebut berharap program penanganan 
kemiskinan dapat benar-benar menjawab kebutuhan 
warga miskin.

Program-program perlindungan sosial dan 
penanggulangan kemiskinan yang hingga saat ini telah berjalan 
secara terencana, baik dari alokasi pendanaan APBN, APBD 
Prov maupun APBD Kabupaten, yang terekap dalam data 
penerima bantuan sosial per kecamatan di Kab. Banjar antara 
lain nampak pada matrik sebagai berikut:
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Tabel 2.14.
Rekapitulasi Data-Data Penerima Bantuan Sosial

se-Kabupaten Banjar Tahun 2017

NO KECAMATAN
PBI-JKN 

APBN
PBI-JK 
PROV

PBI-JK 
DAERAH

RASTRA 
/ BPNT

KKS + 
PKH

KKS 
NON 
PKH

BDT 
2015-
2016

1 ALUH - ALUH 14,967 95 93 2,678 1,618 1,060 14442

2 ARANIO 2,524 188 36 424 233 191 2359

3 ASTAMBUL 8,072 187 132 1,305 810 495 7791

4 BERUNTUNG BARU 6,039 498 21 1,016 601 415 4812

5
CINTAPURI 
DARUSSALAM

1,675 5 10 205 75 103 1071

6 GAMBUT 5,003 31 45 639 206 433 4479

7 KARANG INTAN 3,797 182 86 499 208 291 4742

8 KERTAK HANYAR 5,806 1 60 795 561 234 3341

9 MARTAPURA 11,485 278 149 1,390 744 646 8217

10 MARTAPURA BARAT 7,037 77 113 978 367 611 5337

11
MARTAPURA 
TIMUR

4,391 460 87 808 397 411 5519

12 MATARAMAN 2,188 41 49 333 167 166 2783

13 PARAMASAN 1,821 2 0 284 176 108 1324

14 PENGARON 2,832 26 10 380 197 183 2518

15
SAMBUNG 
MAKMUR

2,208 12 3 416 308 108 2707

16 SIMPANG EMPAT 2,766 75 31 334 140 221 3338

17 SUNGAI PINANG 2,722 36 13 495 376 119 2312

18 SUNGAI TABUK 11,246 56 165 1,695 604 1,091 9258

19 TATAH MAKMUR 3,017 9 9 608 411 197 3905

20
TELAGA 
BAUNTUNG

496 8 0 104 82 22 415

JUMLAH 100,092 2267 1112 15,386 8,281 7,105 90,670

Sumber: Dinas Sosial Banjar, 2018.
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Data tersebut memperlihatkan bahwa program 
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (bantuan 
sosial) bagi keluarga kurang mampu (miskin) menjadi salah 
satu agenda utama Pemerintah Kabupaten Banjar. Hal itu 
terlihat dari adanya kebijakan pemerintah daerah baik dari 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah 
Kabupaten Banjar yang mengalokasikan anggaran melalui 
APBD bagi keluarga kurang mampu, penerima bantuan iuran 
(PBI) khususnya bidang kesehatan/jaminan kesehatan (JK). 
Sebagaimana terlihat pada data, program perlindungan sosial 
dan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Banjar 
meliputi JK yang pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD 
Provinsi Kalimantan Selatan, dan APBD Kabupaten Banjar, 
Raskin (Rastra)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan PKH 
dengan memanfaatkan basis data terpadu (BDT) 2015.

Dapat ditambahkan bahwa penganggaran melalui APBD 
(provinsi, kabupaten) bagi keluarga kurang mampu khususnya 
pada aspek kesehatan, secara positif merupakan respon 
positif dan wujud tanggungjawab bersama antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah dalam perlindungan sosial dan 
penanggulangan kemiskinan. Namun sesungguhnya kondisi 
itu lebih disebabkan karena keluarga miskin tersebut tidak 
masuk dalam BDT. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
BDT masih menyisakan permasalahan yang cukup pelik dalam 
penetapan sasaran program dalam penanganan kemiskinan. 
Pendek kata, kenyataan di lapangan menunjukkan masih 
banyak terjadi exclusion error dimana keluarga miskin yang 
sesungguhnya berhak menerima bantuan sosial, namun 
karena tidak masuk dalam BDT, maka yang bersangkutan tidak 
mendapatkan program bantuan sosial. Demikian sebaliknya, 
masih juga terjadi inclusion error dimana keluarga yang 



76 Gambaran Umum

sebenarnya tidak berhak menerima bantuan sosial, justru 
menerimanya dan masih menjadi dilema untuk menghapusnya.

Dari kondisi di atas, hingga saat ini pemerintah daerah 
dan pusat terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan 
pemutakhiran data kemiskinan guna mencapai ketepatan 
sasaran maupun efektivitas dan efisiensi program penanganan 
kemiskinan.

2.2.4. Kabupaten Gunung Kidul

Angka kemiskinan di Gunungkidul mengalami penurunan 
yang cukup signifikan. Pada survei sosial ekonomi 2015, diketahui 
angka kemiskinan di Gununung Kidul sebesar 21,73 persen. 
Angka tersebut menjadi yang tertinggi di DIY. Namun pada 
survei sosial ekonomi 2016, hasilnya menurun signifikan. Survei 
tetap dilakukan dengan cara yang sama dengan sebelumnya, 
yakni dengan mengambil sampel 10 rumah tangga. Dan hasilnya 
menunjukkan, angka kemiskinan menurun menjadi 19,34 
persen. Kepala BPS Gunung Kidul, Sumarwiyanto, mengatakan 
penurunan angka kemiskinan memang terjadi di seluruh 
kabupaten/kota yang ada di DIY, namun penurunan yang paling 
signifikan adalah di Gunung Kidul.

Kendati mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin 
di kabupaten Gunung Kidul masih kecil dan tidak mencapai 
target yang telah ditentukan, yakni sebesar 1 persen per 
tahun. Itupun menurut Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul, 
penurunan angka kemiskinan di Gunungkidul disebabkan 
pesatnya perkembangan pariwisata selama beberapa tahun 
terakhir. Terlebih, semakin banyaknya objek wisata yang dikelola 
langsung oleh masyarakat, menimbulkan multiefek yang baik 
bagi perekonomian (Gunungkidulpost.com, Kamis, 2017).
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Gambar 2.7.
Titik Konsentrasi Jumlah Penduduk Kemiskinan

Kabupaten Gunung Kidul

Sumber: BPS, 2017.

Pada masa lalu, umumnya penduduk, suami-istri, hanya 
menggantungkan hidup dari pertanian, yang tidak dapat 
diandalkan penghasilannya. Namun sekarang sudah banyak 
terbuka peluang kerja terutama untuk laki-laki yaitu sebagai 
buruh bangunan, dagang makanan di daerah-daerah wisata 
yang banyak tumbuh di sekitar wilayah Gunung Kidul.

Beberapa permasalahan di Kabupaten Gunung Kidul 
adalah sebagai berikut: Pertama, masalah kekeringan dan 
masalah air bersih adalah permasalahan yang tak kunjung 
selesai di Gunung Kidul. Menurut data Badan Pusat Statistik 
Gunung Kidul (BPS:2014), Pemerintah Kabupaten Gunung 
Kidul sebenarnya telah menerapkan lima pola penanganan 
untuk mengatasi persoalan air bersih, yaitu: 1) membuat 
jaringan seperti yang telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah 
Air Minum, yang telah mampu membangun puluhan ribu 
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sambungan rumah; 2) dengan cara swadaya mandiri, yakni 
kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam 
memanfaatkan sumber air yang ada; 3) membangun bak-bak 
penampungan air di setiap rumah; 4) melakukan pengiriman 
air bersih dengan menggunakan mobil tangki ke kawasan yang 
kekurangan air bersih pada musim kemarau; dan 5) dengan 
gerakan penghijauan, diharapkan akan menambah sumber air.

Kedua, tingginya kasus perceraian yang terjadi di Gunung 
Kidul, dan sebagian besar kasus perceraian di Gunung Kidul 
berlatar belakang masalah ekonomi keluarga.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di kabupaten 
ini, pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul 
pada tahun 2017 telah memberikan bantuan Program Keluarga 
Harapan (PKH) kepada sebanyak 61 ribu keluarga penerima 
manfaat. (Dinas Sosial, 2018). Menurut Kepala Dinsos 
Kabupaten Gunung Kidul, pihaknya telah melakukan validasi 
terhadap semua rumah tangga sasaran. Hasilnya, terdapat 
kenaikan 5.635 keluarga dari yang semula 55.365 keluarga. 
Kepala Dinsos menyampaikan, “Jumlahnya meningkat 
dibandingkan tahun 2016 lalu, ini hasil kami setelah dilakukan 
validasi.”

Program penanggulangan kemiskinan lainnya yang 
ada untuk Kabupaten Gunung Kidul adalah bantuan beras 
sejahtera. Menurut Kepala Dinso, Siwi Iriyanti, bantuan sosial 
Beras Sejahtera atau Rastra hanya akan diberikan kepada KPM 
sampai bulan Maret tahun ini. Mulai bulan April 2018 akan 
diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Saat ini 
sedang persiapan dalam pendistribusian bantuan sosial beras 
sejahtera untuk bulan Maret. Sesuai jadwal pendistribusian 
di seluruh Gunung Kidul dimulai dari tanggal (14/03) sampai 
31 Maret 2018. Setelah itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
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mulai bulan April akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai 
diberikan berupa kartu. Mekanisme pemberian bantuan sama 
hanya saja masuk dalam rekening masing-masing KPM, tetapi 
tidak bisa diambil dalam bentuk uang. Nilai uang sebesar 
Rp.110.000 harus diwujudkan barang, berupa beras dan telur.

Persiapan data saat ini, menurutnya, baru mengusulkan 
perubahan dari hasil Musyawarah Desa (Musdes), masing-
masing desa yang berjumlah 9000 KPM.  Untuk persiapan 
penyediaan barang Dinsos sudah bekerjasama dengan Bank 
Mandiri, terkait dengan kesiapan agen penyedia barang. Bisa 
toko-toko yang sudah terdaftar di Bank Mandiri. Untuk suplai 
barangnya bisa dari Bulog atau pengusaha sekitar, dinas tidak 
akan terlalu jauh mencampuri hal itu.

Menurut data Dinsos, seluruh Gunung Kidul ada 88.267 
Keluarga Penerima Manfaat. Akan disediakan e-warong untuk 
penukaran barang berjumlah 500 e-warong di seluruh Gunung 
Kidul.

Terkait distribusi rastra dan bantuan pangan non-tunai, 
sudah dilakukan sosialisasi baik kepada OPD maupun 
masyarakat. OPD menyambut baik program ini. Saat ini sedang 
menunggu datangnya kartu, tentunya dengan harapan sesuai 
dengan data hasil validasi.

2.3. Profil Informan

Penjelasan latar belakang kemiskinan dan kerentanan 
yang dialami informan merupakan aspek penting untuk 
memahami darimana dan bagaimana konteks kemiskinan khas 
yang dialami berbeda pada setiap warga miskin dan rentan 
membentuk aksesibilitas mereka terhadap layanan dasar 
sosial, pendidikan dan kesehatan. Dengan mempertimbangkan 
pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, penjelasan tersebut 
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akan diuraikan ke dalam bentuk profil umum 10 informan 
untuk setiap kabupaten. Sesuai dengan etika dalam penelitian 
kualitatif, identitas informan akan dirahasiakan.

2.3.1. Kabupaten Agam

1) Informan ER

Perempuan berusia 50 tahun, beralamat di Nagari 
Balingka, Medan Suri, Jorong Pahambatan. ER tamatan 
MAN. Ia dan suaminya bekerja sebagai petani cabai di 
ladang miliknya sendiri. Satu rumah terdiri dari 6 orang 
anggota keluarga. ER Memiliki lima orang anak, anak 
pertama laki-laki (26 tahun) sudah berumah tangga dan 
pisah rumah dengan ER. Anak kedua perempuan (23 tahun) 
belum berumah tangga dan masih tingal serumah dengan 
ER namun telah bekerja. Anak ketiga perempuan (19 tahun) 
masih berkuliah di Universitas Terbuka semester IV. Anak 
keempat perempuan (11 tahun) masih duduk di bangku 
Sekolah Dasar di SDN 11 Nagari Balingka. Anak kelima laki-
laki merupakan anak kembar dengan anak ke empat. Anak 
ketiga ER kuliah di Bukittinggi, untuk ke kampus sehari-
hari menggunakan motor. Sedangkan pada anak keempat 
dan kelima yang bersekolah di SDN 11 sehari-hari hanya 
berjalan kaki ke sekolah karena lokasi sekolah tidak jauh 
yaitu sekitar setengah kilometer dari rumah. Lokasi sekolah 
dekat juga dengan pusat transportasi (terminal kecil) 
berupa angkot yang melayani rute Nagari Balingka hingga 
Kota Bukittingi, serta dekat dengan Puskesmas Pembantu 
(Pustu). Kondisi kesehatan keluarga ER dapat dikatakan 
cukup baik, terutama pada anak-anak ER. Hanya penyakit 
tropikal saja yang kadang menyerang pada musim tertentu. 
ER mempunyai penyakit darah tinggi namun terkadang 
kambuh pada saat-saat tertentu. ER memanfaatkan 
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Puskesmas KutoTuo jika tekanan darah tingginya kambuh 
dan diberikan obat-obatan. Jarak Puskesmas dengan rumah 
ER cukup dekat yaitu sekitar 5 kilometer dari rumahnya.

Kondisi rumah ER dindingnya masih berupa bata 
merah dengan lantai yang sudah di plester pada bagian 
ruang tamu dan keluarga serta 3 kamar, namun pada bagian 
dapur belum diplester dan terlihat sedikit berantakan. ER 
sudah memiliki MCK yang cukup layak, ER pada bulan 
lalu sempat terdata sebagai KPM yang akan menerima 
pembangunan MCK yang layak dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Agam, namun setelah dilihat MCK ER cukup 
layak maka ER dibatalkan untuk menerima bantuan MCK 
tersebut. Selain bantuan Program Keluarga Harapan yang 
diterima ER pada tahun 2013 senilai Rp.1.890.000 yang 
dibagi dalam empat tahap dengan rincian: tahap pertama, 
kedua, ketiga pencairan Rp.500 ribu, dan tahap keempat 
pencairan Rp.390 ribu ER juga mendapatkan bantuan sosial 
berupa Rastra di tahun yang sama. Bantuan Rastra diterima 
ER tiap bulan 10 Kg dan diambil di Gedung Koperasi 
dekat Nagari Belingka. Jumlah beras yang diterima tidak 
mencukupi untuk jumlah anggota keluarga ER, ia mengaku 
belanja tambahan beras dari pendapatannya. ER juga 
menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak 
yang masih SD dan mendapatkan bantuan Kartu Indonesia 
Sehat (KIS) pada setiap anggota keluarganya.

2) Informan FT

Perempuan berusia 38 tahun, 50 Tahun, beralamat 
di Nagari Balingka, Medan Suri, Jorong Pahambatan. FT 
tamatan SMA. FT bekerja sebagai petani wortel di ladang 
miliknya sendiri, ia bekerja di ladang dari jam 9 pagi 
hingga jam 16 sore, saat siang ia kembali kerumah untuk 
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beristirahat. Suami FT tidak bekerja. FT memiliki empat 
orang anak; anak pertama perempuan usia 17 tahun kelas 
2 MAN biaya SPP di MAN sekitar Rp.99 ribu per bulan, 
anak kedua perempuan (16 tahun) kelas 2 SMP, anak ketiga 
Laki-laki (11 tahun) kelas 4 Sekolah Dasar (SD), dan anak 
kemepat perempuan (9 tahun) kelas 2 SD. Dari keempat 
anak FT hanya anak ketiga yang mendapatkan bantuan KIP 
sekitar Rp.450 ribu pada bulan Juni. Anak ketiga FT sekolah 
di SDN 11 tidak jauh dari rumah FT sekitar setengah 
kilometer, sedangkan anak keempat FT sekolah di SDN 20 
berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Anak kedua FT 
bersekolah di SMP yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari 
rumah dan sehari-hari menggunakan angkutan umum 
untuk bersekolah, dan membutuhkan biaya Rp.5 ribu 
untuk Pulang Pergi ke Sekolah. Anak pertama FT yang 
masih duduk di MAN tidak tinggal serumah dengannya, ia 
tinggal dengan adik FT yang lokasi rumahnya dekat dengan 
sekolahnya. Anak kedua FT sempat tinggal kelas pada kelas 
2, FT berinisiatif memindahkan anak keduanya ke SMP 
negeri karena menurutnya anaknya jadi minder karena 
hal tersebut. Diakui FT kondisi anggota keluarganya cukup 
baik, hanya penyakit tropikal saja yang terjadi pada anaknya 
yang kecil. Biasanya ia memeriksakan kesehatan anaknya 
di Puskesmas KutoTuo yang jaraknya sekitar 5 kilometer 
dari rumahnya. Seluruh anggota keluarga FT mendapatkan 
bantuan KIS (Kartu Indonesia Sehat) kecuali suami FT.

Kondisi kemiskinan yang dialami FT cukup 
memprihatinkan, ia bekerja sendiri suami tidak bekerja 
dan menanggung beban empat orang anak yang masih 
sekolah. Rumah yang didiami berdinding kayu dan lantai 
juga terbuat dari kayu, seperti rumah panggung. Terdiri 
dari tiga kamar yang terpisah dengan dapur dan MCK. 
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MCK dianggap masih kurang layak dan ia pun terdata 
mendapatkan bantuan pembangunan MCK layak oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, namun pelaksanaannya 
belum dilakukan. FT mendapatkan bantuan PKH di Tahun 
2013. Selain KIP yang didapat pada anak ketiga FT, ia juga 
mendapatkan bantuan sosial Rastra Tahun 2013 pemberian 
beras perbulan 10kg yang diambil di Wali Nagari Balingka. 
Jumlah beras cukup membantu FT untuk memenuhi 
kebutuhan pangan keluarganya, meskidemikian ia harus 
menambah belanja beras jika kurang.

3) Informan NS

Perempuan 34 tahun, beralamat di Nagari Balingka, 
Medan Suri, Jorong Pahambatan. NS tidak menamatkan 
pendidikannya di Sekolah Dasar, NS putus sekolah pada 
saat kelas 5. Pekerjaan sehari-hari adalah Ibu Rumah 
Tangga sambil mengasuh anak balitanya dan mempunyai 
usaha jahit baju bordir. Suami NS bekerja sebagai buruh 
tani. NS memiliki tiga orang anak; anak pertama perempuan 
bersekolah di SDN 11 kelas 5, anak kedua perempuan 
bersekolah di SDN 11 kelas 2, dan anak ketiga laki-laki 
berusia 5.5 tahun. Kedua anak NS bersekolah tidak jauh 
dari rumahnya sekitar setengah kilometer dari rumahnya 
ditempuh dengan berjalan kaki selama kurang lebih 10 
menit. Akses ke Pusat Kesehatan NS lebih memilih ke 
Polindes yang jaraknya setengah kilometer dari rumahnya, 
lebih dekat dan sering ada pelayanan untuk balita. Jarak 
antara rumahnya dengan Polindes setengah kilometer. 
Pelayanan di Polindes lebih sering untuk anak balitanya 
seperti pelayanan pemeriksaan rutin sebelum melahirkan, 
pelayanan pemberian imunisasi dan vitamin bagi balita, 
penyuluhan kesehatan bagi ibu balita dan pemberian 
makanan yang bergizi pada hari tertentu.
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Rumah NS sudah diplester dindingnya begitupula 
lantainya. Dengan 2 kamar serta dapur yang terpisah dengan 
ruang keluarga. Ruang depan juga ia gunakan untuk usaha 
jahitan baju bordir. Namun dari hasil observasi, NS belum 
memiliki kamar mandi dan MCK, sehingga ia menggunakan 
MCK dirumah orang tuanya yang terletak di belakang 
rumahnya. MCK orangtua NS pun belum dilengkapi toilet 
hanya seperti lubang biasa yang ditutupi dengan kayu. NS 
mendapatkan bantuan sosial PKH di Tahun 2013, selain 
itu ia juga mendapatkan Rastra beras perbulan 10 Kg 
yang diambil di Wali Nagari Balingka. KIS didapatkannya 
untuk semua anggota keluarga, serta KIP. Sewaktu hamil 
NS memeriksakan kandungannya secara rutin dengan 
memanfaatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Polindes, dan 
melahirkan di RS Bukittinggi. PKH tidak dimanfaatkannya 
saat hamil, dikarenakan ia pernah ditolak oleh bidan ketika 
menyodorkan bahwa dirinya termasuk KPM PKH. Menurut 
pendamping PKH, manfaat PKH bidang kesehatan bukan 
untuk pelayanan kesehatan namun lebih pada untuk 
peningkatan gizi ibu hamil seperti untuk membeli susu 
ibu hami, makanan bergizi. Namun pada kenyataannya 
NS tidak memanfaatkannya, penggunaan PKH lebih pada 
untuk pendidikan anaknya yang masih 2 orang bersekolah 
di Sekolah Dasar.

4) Informan AF

AF Perempuan usia 34 tahun, ia sudah 2 tahun pisah 
dengan suaminya. beralamat di Nagari Balingka, Jorong 
Koto Hilalang. Ia menamatkan sekolah hingga Sekolah 
Dasar dan bekerja sebagai buruh tani di parak milik 
orang lain dengan waktu kerja jam 07.00 sampai 16.00. AF 
memiliki tiga orang anak; anak pertama perempuan sekolah 
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di SDN 07 kelas 5 sehari-hari berjalan kaki ke sekolah 
dengan jarak 5kilometer yang ditempuh selama 30menit, 
anak kedua AF laki-laki juga sekolah di SDN 07 kelas 3 SD, 
sedangkan anak ketiga AF laki-laki berusia 4 tahun tidak 
sekolah padahal usia tersebut merupakan usia sekolah 
PAUD, ada PAUD hanya saja 10 kilometer dari rumahnya, 
yang dapat ditempuh selama 50 menit, sehingga ia tidak 
berniat untuk menyekolahkan anaknya. Jika ia dan anak-
anak sakit lebih memilih ke Bidan N yang harus membayar 
biaya pemeriksaan jika sakit dan berjarak 10 kilometer dari 
rumahnya. Ia tidak memanfaatkan Puskesmas Pembantu 
(Pustu) yang hanya berjarak tiga kilometer dari rumahnya 
alasannya karena Bidan di Pustu kurang komunikatif dan 
tidak cocok dengan AF meski gratis dalam berobat.

Kemiskinan yang dialami AF sangat memprihatinkan, 
ia harus menghidupi tiga orang anaknya seorang diri. 
Rumah yang ia tempati dengan anaknya juga sangat kecil, 
rumah berbentuk rumah panggung dari kayu, dimana 
anak ketiga AF tidak bisa naik sendiri jika mau kerumah. 
Hanya ada 1 kamar untuk 4 orang, ruang dapur ada namun 
ia tidak memiliki MCK. AF tidak memiliki kamar mandi, 
sehingga untuk mendapatkan air untuk mandi misalnya 
ia harus ke Masjid sekitar 10 meter dari rumahnya, begitu 
pula untuk keperluan minum dan masak air didapatkannya 
dari Masjid, dengan kondisi jalan yang kurang baik. AF 
mendapatkan bantuan sosial diantaranya PKH di Tahun 
2016, Rastra, KIS untuk seluruh anggota keluarga dan KIP 
untuk kedua anaknya.

5) Informan EW

EW perempuan berusia 39 tahun, bekerja sebagai 
buruh tani di kebun (Parak) milik orang lain. EW memiliki 3 
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orang anak; anak pertama perempuan berusia 17 tahun dan 
duduk di bangku SMA, jarak SMA dengan rumahnya adalah 
sekitar 10 kilometer yang ditempuh dengan angkutan umum 
berbayar Rp 6.000,- Pulang Pergi, SMA masih berbayar 
dimana SPP perbulan sebesar Rp. 99.000,- anak kedua EW 
laki-laki berusia 16 tahun menderita kelainan mental sejak 
kecil sehingga tidak disekolahkan oleh EW, SLB di IV Koto 
tidak ada menurut EW dan jauh hanya ada di Bukittinggi, 
sehingga ia memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya, 
anak ketiga perempuan berusia 13tahun SD kelas 5 di SDN 
17 ditemuh selama 15 menit dengan berjalan kaki. Kini 
EW sedang mengandung anak ke empat, kehamilan EW 7 
bulan, setelah sebelumnya pada tahun 2015 ia mengalami 
keguguran selama 2 kali yaitu pada bulan April dan dikuret 
di Bidan N (berbayar) dan bulan November keguguran lagi 
dan dikuret di RS swasta berbayar.

EW memiliki rumah pribadi dengan lantai yang telah 
diplester dan dinding yang juga sudah diplester. Memiliki 
tiga kamar dan dapur kamar mandi yang menyatu dalam 
satu blok. MCK EW sudah cukup layak dan ia memanfaatkan 
Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) 
Nagari Balingka dengan membayar Rp. 10.000 per bulan. 
EW mendapatkan program PKH di tahun 2016 dan ia juga 
mendapatkan KIS untuk seluruh anggota keluarganya dan 
mendapatkan KIP untuk anak kesatu dan ketiga.

6) Informan Des

DES, perempuan berumur 45 tahun, pendidikan tamat 
SD. Tinggal di rumah milik orang tua DES berukuran 6 x10 
meter dengan bentuk semi permanen, dinding dan lantai 
dari papan dan lantai. Rumah sudah ada listrik, air ledeng, 
kamar mandi dan kakus di belakang rumah. Kawin dan 
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mempunyai empat anak kandung. Dua anak sudah besar 
dan tidak sekolah lagi, masing-masing satu laki-laki dan 
satu perempuan. Saat ini hanya menanggung dua anak, 
anak ketiga (perempuan) kelas I MTsN dan anak keempat 
(laki-laki) kelas I SD. Suami sebagai petani menanam 
palawija di kebun (parak) milik isteri dan kadang-kadang 
sebagai buruh tani di kebun milik orang lain. Penghasilan 
diperoleh tiap tiga bulan menyesuaikan panenan palawija.

Tahun 2016 memperoleh Program Keluarga Harapan. 
Menerima bantuan sejumlah Rp.1.890.000 per tahun yang 
diterima secara bertahap dan tahun 2018 tahap pertama 
sudah diterima bulan Maret Rp.500.000,-. Uang yang 
diterima sudah digunakan untuk keperluan kedua anaknya 
yaitu membeli; sepatu, buku, seragam sekolah, ketas tugas 
sekolah, dan lain-lain. Anak-anak tidak memerlukan 
pengeluaran untukberangkat sekolah karena letaknya 
berdekatan. Kecuali untuk jajan harian masing-masing 
Rp.10.000. Pernah digunakan untuk biaya kesehatan ibu 
DES sendiri, dan suaminya yang sekarang sedang sakit. 
Keluarga ini berobat di Pustu yang berada di Nagari Balingka 
dan Puskesmas yang berada di Nagari IV Koto. Jika berobat 
ke Puskesmas memerlukan ongkos atau biaya sebesar 
Rp.5.000 per orang untuk sekali jalan.

Tahun 2018 mulai menerima beras sejahtera 10 kg per 
bulan yang diambil di Kantor Nagari. Beras tersebut hanya 
cukup untuk seminggu, sehingga kekurangannya beli 
sendiri.

Uang yang diterima tidak cukup untuk biaya sekolah 
dan kesehatan anggota keluarga, sehingga untuk 
menanggulanginya diperoleh dari penghasilan suami 
dan seorang anaknya yang bekerja sebagai penjahit yang 
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menerima upah. Keperluan lain yaitu; membayar iuran 
listrik, air ledeng, dan lain-lain.

7) Informan NUR

NUR, perempuan berusia 40 tahun, pendidikan tamat 
SD. Tinggal di rumah sederhana berukuran 6 x 10 meter 
dengan kondisi; dinding terbuat dari bata dan belum 
diplester, lantai semen, dapur dari bilik menyatu dengan 
rumah, memiliki kamar mandi dan kakus. Kawin, dan 
memiliki empat anak masing-masing; anak pertama (laki-
laki) 26 tahun hanya tamat Tsanawiyah sebagai petani, anak 
kedua (perempuan) 16 tahun kelas 2 MTsN, dan anak ketiga 
(perempuan) 14 tahun kelas 2 MTsN, dan anak keempat 
(perempuan) 11 tahun kelas 5 SD.

Tahun 2016 memperoleh bantuan melalui Program 
Keluarga Harapan dengan jumlah uang yang diterima 
Rp.1.890.000 per tahun. Bantuan yang diterima semuanya 
digunakan untuk keperluan anak-anak seperti membeli; 
pakaian seragam, sepatu, dan buku. Uang jajan diberikan 
setiap hari untuk sekolah selama enam hari. Bahkan hari 
libur perlu jajan selayaknya pergi sekolah. Jajan si bungsu 
di SD Rp.3.000 per hari, tidak mengeluarkan biaya angkutan 
karena ke sekolah atau pulangnya selalu berjalan kaki. 
dan dua anak yang besar berkisar 7 ribu hingga 10 ribu 
rupiah per hari karena perlu kebutuhan yang lebih seperti 
mengerjakan tugas sekolah dan anak ketiga memerlukan 
ongkos angkutan pergi pulang Rp4.000. Ada penghematan 
dalam ongkos angkutan kalau diantar oleh abangnya yang 
memiliki kendaraan bermotor roda dua.

Bantuan yang diperoleh tidak mencukupi untuk 
keperluan pendidikan dan kesehatan, sehingga perlu 
tambahan dari penghasilan suami sebagai buruh tani dan 
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pemberian anak tertua yang diperoleh dari upah bekerja 
membantu petani lain. Pemeriksaan kesehatan jarang 
dilakukan karena merasa jarang sakit.

8) Informan ZUL

ZUL, perempuan berumur 27 tahun, tamat Madrasah 
Tsanawiyah. Masih tinggal di rumah orang tua perempuan 
ZUL (janda, 54 tahun) berukuran 4 x 8 meter. Rumah sudah 
ada penerangan listrik dan air minum dari mata air yang 
dialiri ledeng berbayar. Di rumah tersebut tinggal seorang 
nenek (inyiek) berusia 90 tahun. Saat ini sebagai ibu rumah 
tangga, hanya kadang-kadang membantu suami yang 
mengolah tanah milik keluarga dengan tanaman pokok; 
cabai, buncis, dan kentang. Kawin, memliki seorang anak 
berumur tujuh tahun dan baru duduk di kelas 1 SD.

Tahun 2016 menjadi penerima manfaat melalui 
Program Keluarga Harapan dengan bantuan yang diperoleh 
Rp 1.890.000,- yang diambil dalam empat tahap. Bantuan 
yang diperoleh sudah digunakan untuk keperluan anak, 
terutama memenuhi kebutuhan sekolah yang semuanya 
sudah dibelanjakan sesuai dengan keperluan. Selain itu, 
anak yang bersangkutan tahun 2018 memperoleh dana Rp 
400.000,- dari Pemerintah Kabupaten Agam. Biaya tersebut 
baru satu kali diterima. Menurut orang tua sebagai bea 
siswa yang diterima melalui program Simpanan Pelajar 
(Simpel) BRI, dana tersebut langsung atas nama anak yang 
bersangkutan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari 
Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, bahwa dana tersebut 
bantuan sosial bagi anak-anak SD yang tergolong miskin 
dan tiap kelas hanya 10-20 orang.

Tahun 2017 mendapat tambahan Rp 2.000.000,- karena 
memiliki anggota keluarga lanjut usia. Dana tersebut 
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sudah diambil empat tahap masing-masing Rp.500.000 
dan semuanya digunakan untuk keperluan nenek antara 
lain membeli pakaian, kain panjang, makanan tambahan, 
periksa kesehatan, dan lain-lain. Bantuan tahun 2018 baru 
diambil satu kali.

Pengeluaran dari bantuan sosial yang diterima untuk 
biaya pendidikan seperti membeli; seragam, sepatu, tas, dan 
jajan. Keperluan sekolah biasanya diperlukan awal tahun 
pelajaran, tetapi biaya rutin yang harus dikeluarkan yaitu 
jajan paling banyak Rp.5.000 per hari. Ongkos angkutan 
tidak ada karena anak-anak sekolah jalan kaki atau kadang-
kadang diantar orang tua dengan sepeda motor.

Selama tahun 2018 bantuan sosial pernah digunakan 
untuk berobat ke Pustu karena penyakit ringan dan pernah 
dua kali untukbiaya berobat ke Bidan Desa untuk sekali 
periksa dan obat-obatan sebesar Rp.35.000. Kunjungan 
ke Pustu dan Puskesmas dilakukan tiap tiga bulan dalam 
rangka periksa kesehatan ringan seperti demam dan batuk.

9) Informan ERMA

ERMA, perempuan 48 tahun, tidak tamat Madrasah 
Tsanawiyah. Tinggal di rumah keluarga dalam kondisi semi 
permanen dinding sudah diplester dan tinggal dicat, lantai 
semen, kamar mandi dan kakus sudah menyatu dalam 
rumah. Kawin dengan enam anak ada yang masih sekolah 
dan tidak sekolah lagi; pertama (laki-laki, 17 tahun) tinggal 
di pondok pesantren, anak kedua (laki-laki, 16 tahun, 
tamat MTsN) sebagai pengojek, ketiga (laki-laki, 15 tahun, 
atamat MTsN) membantu orang tua di kebun, keempat 
(perempuan, 11 tahun, kelas 5 SD), kelima (laki-laki, 9 
tahun, kelas 3 SD), dan keenam (perempuan, 7 tahun, kelas 
1 SD).
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Sejak menikah sudah memiliki pekerjaan pokok sebagai 
pedagang di rumah sendiri dengan menjual makanan, 
minuman, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan 
lainnya. Suami mempunyai pekerjaan pokok sebagai petani 
dan buruh tani. Semua keperluan keluarga diperoleh dari 
keuntungan berdagang dan penghasilan suami sebagai 
petani palawija. Termasuk perbaikan rumah secara 
bertahap, sehingga rumahnya agak lebih baik dibandingkan 
dengan rumah keluarga lainnya.

Tahun 2013 menerima bantuan sosial secara tetap 
dengan jumlah yang diterima Rp.1.890.000 per tahun. 
Sudah digunakan untuk keperluan anak-anak, terutama 
pendidikan yang sangat membutuhkan biaya banyak. 
Pengeluaran tidak bisa dirinci karena uang yang diterima 
dirasa kurang, sehingga ditambah dari keuntungan 
berdagang dan penghasilan suami. Sebab untuk kebutuhan 
pendidikan dihitung di awal pelajaran dan jajan. Awal 
pelajaran secara rata-rata pengeluaran untuk; sepatu, 
seragam, uang komite, dan lain-lain. Ditambah lagi untuk 
keperluan ujian seperti: LKS, semesteran, dan tugas-tugas. 
Kemudian jajan untuk anak; yang di SD Rp.5000 per hari, 
yang sekolah di MTsN sekitar Rp.10.000 per hari, dan yang 
mondok di pesantren perlu biaya keperluan sehari-harinya 
sebesar Rp.750.000 per bulan.

Kebetulan ERMA dan sekeluarga jarang sakit, sehingga 
untuk keperluan berobat atau aspek kesehatan tidak pernah 
mengeluarkan biaya banyak. Kecuali untuk meriksakan 
kesehatan ke Puskesmas memerlukan ongkos naik angkutan 
kota Rp 4.000,- untuk satu kali pergi dan pulang.

Semua keperluan keluarga tersebut diperoleh dari 
bantuan sosial, keuntungan berdagang, dan penghasilan 
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suami dari penjualan palawijaya atau penerima upah 
sebagai buruh tani. Pengeluaran lainnya untuk listrik 
dan air minum. Perolehan penghasilan terwujud dengan 
pembangunan rumah secara bertahap dalam kondisi semi 
permanen, tinggal cat rumah dn rencananya lantai akan 
diperbaiki menggunakan kramik.

10) Informan Susi

SUSI, perempuan 33 tahun, tamat MTsN. Tinggal di 
rumah keluarga berukuran 3 x 6 meter dengan kondisi 
sederhana dinding triplek dan lantai semen. Bekerja sebagai 
tukang jahit alas tidur (sprei) dan bantal yang menerima 
upah mingguan sekitar Rp.750.000. Rumah hanya untuk 
tempat tinggal karena tempat mandi dan kakus berada 
sekitar 50 meter dari rumah. Menggunakan air pancuran 
untuk keperluan rumah tangga. Kawin dengan empat anak; 
pertama (laki-laki, 11 tahun, kelas 4 SD), kedua (laki-laki, 
10 tahun, kelas 1 SD), ketiga (perempuan, 5 tahun, beluam 
sekolah), dan keempat (perempuan, 3 tahun, belum 
sekolah. Suami bekerja sebagai petani di ladang milik istri 
dan menerima upah yang membantu petani.

Tahun 2013 menerima bantuan sosial melalui Program 
Keluarga Harapan. Penerimaan secara bertahap sama 
dengan penerima lainnya dan sudah digunakan untuk 
keperluan pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. 
Terutama kebutuhan pendidikan anak pertama dan kedua 
dalam rangka sarana pendidikan secara umum seperti 
sepatu, tas, buku, alat tulis dan lain-lain. Diberikan secara 
rutin uang jajan yang diberikan masing-masing anak tiap 
pagi memperoleh Rp.5000 per hari dan kadang-kadang 
ditambah hari libur dengan jumlah pengeluaran yang 
hampir sama.
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Semua kebutuhan tersebut dipernuhi melalui upah jasa 
yang diterima SUSI dan suami yang bekerja sebagai buruh 
tani. Termasuk membayar listrik yang digunakan oleh SUSI 
untuk mengerjakan pesanan atau jahitan yang dilakukan 
sepanjang hari. Malam hari tidak bekerja. Kalaupun 
mengejar target jahitan sering meminta bantuan saudara 
dan tetangga yang mempunyai keterampilan menjahit 
model yang sama.

2.3.2 Kabupaten Sukabumi

Usia informan yang berkisar antara 41-50 tahun berjumlah 
50 persen, selanjutnya secara berurutan antar 31-40 tahun 
terdapat 20 persen, dan 51 tahun ke atas berjumlah 20 persen, 
sementara yang paling sedikit usia antara 21-30 tahun hanya 
ada 10 persen. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa usia 
yang tergolong produktif ada sekitar 80 persen.

Gambar 2.8.
Usia Informan KPM Bansos Perdesaan Sukabumi

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2018.

Semua informan dalam lokasi penelitian di Kabupaten 
Sukabumi berjenis kelamin perempuan. Adapun jenis pekerjaan 
sebagian besar adalah ibu rumah tangga (70 persen), dan 
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sisanya 30 persen sebagai buruh. Berdasarkan informasi bahwa 
sebagian besar informan berpendapatan sekitar Rp.500 ribu per 
bulan berjumlah 90 persen, dan yang berpendapatan antara 
Rp 500.000 sampai Rp 1 juta hanya ada 10 persen. Tingkat 
pendidikan informan sebagian besar berpendidikan SD sebesar 
90 persen, dan sisanya tidak sekolah sebesar 10 persen.

Tabel 2.15.
Profil Informan Kabupaten Sukabumi

No Nama Usia
Jenis 

Kelamin
Pekerjaan Pendidikan Jenis Bantuan Alamat

1 En 44 thn Perempuan
Ibu Rumah 

Tangga
SD

PKH, KIP, KIS, 
RASTRA

Kampung 
Pacing Rt 

02/03

2 Al 35 thn Perempuan
Ibu Rumah 

Tangga
SD

PKH, KIP, KIS, 
RASTRA

Kampung 
Pacing Rt 

02/03

3 Mar 50 thn Perempuan Buruh Tani SD
PKH, KUBE 

PKH, KIP, KIS, 
RASTRA

Kampung 
Kuta Rt 02/04

4 As 60 thn Perempuan Buruh Tani
Tidak 

Sekolah
PKH, KIP, KIS, 

RASTRA

Kampung 
Pacing Rt 

01/02

5 Sop 48 thn Perempuan
Ibu Rumah 

Tangga
SD

PKH, KIP, KIS, 
RASTRA

Kampung 
Pacing Rt 

01/04

6 At 28 thn Perempuan
Ibu Rumah 

Tangga
SD

PKH, KUBE 
PKH, KIP, KIS, 

RASTRA

Kampung 
Kuta Rt 02/04

7 Mas 48 thn Perempuan
Ibu Rumah 

Tangga
SD

PKH, KUBE 
PKH, KIP, KIS, 

RASTRA

Kampung 
Pacing Rt 

03/03

8 Hm 42 thn Perempuan
Ibu Rumah 

Tangga
SD

PKH, KIP, KIS, 
RASTRA

Kampung 
Pacing Rt 

02/03

9 Ptm 35 thn Perempuan Buruh Tani SD
PKH, KIP, KIS, 

RASTRA

Kampung 
Pacing Rt 

02/04

10 Sol 48 thn Perempuan
Ibu Rmah 

Tangga
SD

PKH, KIP, KIS, 
RASTRA

Kampung 
Pacing Rt 

03/03

Sumber: Data lapangan, 2018.
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1) Informan En.

Informen En berusia 44 tahun berlamat di Kampung 
Pacing Rt 02/03, desa Cikurutug, kecamatan Cereunghas. 
Lokasi rumah En berada kurang lebih 10 M dari jalan raya 
di kampung. Akses menuju fasilitas pendidikan sekitar 2 
Km saja, dan akses menuju fasilitas kesehatan/Puskesmas 
sekitar 500 M. Bantuan sosial juga berdampak keaktifan 
berorganisasi anak En pada kegiatan Pramuka di sekolah. 
Pekerjaan En sebagai ibu rumah tangga adapun pendidikan 
En yang di tempuh sampai Sekolah Dasar. Keluarga En 
berpenghasilan sekitar Rp 500.000 perbulan, bekerja sebagai 
buruh tani. Dengan adanya bantuan yang diterima (PKH, 
Rastra, KIP dan KIS) menurut pengakuannya, “Bantuan 
dari pemerintah ini bagi keluarga kami dapat membantu 
keberlangsungan hidup keluarga dengan apa adanya”. 
Informasi yang menarik dilihat dari kondisi rumahnya dan 
anggota keluarganya mereka menerima keadaan dengan 
sabar, dan keluarga En patut menerima bantuan soail dari 
pemerintah. Keluarga En sudah memiliki rumah sendiri 
walaupun sangat sederhana. Ukuran rumah sekitar 35 
meter persegi (5x7 meter).

Sejak tahun 2008 Kecamatan Cireunghas telah 
menerima Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap 
warga miskinnya. Penerima PKH ini merupakan kelompok 
rumah tangga sangat miskin (RTSM), kemudian penerima 
PKH ini disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 
PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem 
perlindungan sosial terhadap keluarga miskin yang didapat 
melalui pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Bantuan 
sosial yang diterima bisa untuk uang transport, seragam 
sekolah, dan sebagian untuk uang jajan anak. Hubungan 
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antara informan dan pendamping cukup akrab sehingga 
hal ini dapat membantu bila ada kendala atau persoalan 
dalam proses penerimaan bantuan sosial tersebut.

2) Informan Al.

Perempuan ini berusia 35 tahun, alamat tinggal di 
Kampung Pacing Rt 02/03, desa Cikurutug, kecamatan 
Cereunghas. Al berpendidikan Sekolah Dasar. Adapun 
pekerjaan Al sebagai Ibu rumah tangga. Menurut 
pengakuannya Al meneriman bantuan dari program PKH, 
mendapat KIP dan KIS serta bantuan Rastra. Suaminya 
bekerja sebagai petani, menurut Al suaminya rata-rata 
kalau dihitung memperoleh pendapatan sekitar Rp.500 
ribu per bulannya. Disampaikan oleh Al, “Alhamdulillah, 
dengan penghasilan tersebut kita bisa bertahan hidup 
sampai sekarang dan keluarga dalam keadaan sehat-sehat, 
walau kadang-kadang kami berhutang pada tetangga dan 
saudara untuk menutupi kekurangan”. Keluarga Al sudah 
memiliki rumah sendiri. Rumah yang dihuni Al tidak begitu 
luas sekitar ukuran 5 x 7 meter.

Rumah Al berada sekitar 300 M dari jalan raya di 
kampung. Jarak tempuh dari rumah ke sekolah anaknya 
relatif tidak jauh sekitar 
400 M saja jaraknya, 
demikian juga untuk 
menuju ke Puskesmas 
berjarak sekitar 400an 
M. Untuk keperluan air 
bersih untuk memasak 
masih bisa di dapat 
kebanyakan dari air 
sumur.

Gambar 2.9.
Sumber air bersih di wilayah Desa



97Gambaran Umum

3) Informan Mar.

Perempuan ini berusia 50 tahun, bekerja sebagai 
buruh tani. Mar yang tergolong tidak muda lagi masih 
bersemangat untuk bekerja dengan penghasilan antara Rp 
20 ribu sampai Rp 50 ribu. Tinggal di rumah yang sederhana, 
yang berukuran 5x7 meter. Mar tinggal di Kampung 
Kuta Rt 02/04, desa Cikurutug, kecamatan Cereunghas. 
Mar berpendidikan sampai Sekolah Dasar. Keluarga ini 
memperoleh bantuan diantaranya dari Program PKH, KIS 
dan Rastra. Menurutnya dengan adanya bantuan tersebut 
bisa meringankan pengeluaran untuk kebutuhan dasar. 
Akses ke sekolah bagi anak Mar sekitar 500 M saja, kebetulan 
anak Mar bersekolah di Darul Falah kelas 3 SMA (kelas 12). 
Bantuan yang diterima, lebih dikhususkan untuk membeli 
pakaian seragam.

Gambar 2.10.

Menuju salah satu rumah KPM yang harus dijangkau
dengan berjalan kaki

4) Informan As

As seorang ibu berusia 60 tahun hidupnya sangat 
sederhana, begitu juga keadaannya rumahnya hanya 
sekitar 6x8 meter. As tidak sekolah, ia tekun bekerja sebagai 
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buruh tani, dengan penghasilan sekitar Rp 25 ribu sampai 
Rp 35 ribu per hari. As bertempat tinggal di Kampung 
Pacing Rt 01/02. Berdasarkan pengakuanya dengan adanya 
bantuan dari program PKH dan rastra dapat meringankan 
pengeluaran bahan pangan sehari-harinya. As berharap 
bantuan ini bisa berkelanjutan sehingga dapat menopang 
keluarganya dalam memnuhi kebutuhan sehari-hari.

Jakak rumah As dengan fasilitas pendidikan sekitar 600 
M, sehingga dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Salah 
satu Anak As, dengan bantuan sosial yang diterima dapat 
membuat anaknya melanjutkan ke tingkat SLTP. As merasa 
bersyukur yang penting semua anggota keluarga sehat-
sehat makan seadanya. Bantuan sosial yang diterima bisa 
untuk uang transport, seragam sekolah, dan sebagian untuk 
uang jajan anak, bahkan bisa digunakan terkadang untuk 
biaya ekstrakulikuler di sekolah seperti praktek membuat 
anyaman.

5) Informan Sop

Sop adalah perempuan berusia 45 tahun, pekerjaan 
sebagai ibu rumah tangga. Sop bertempat tinggal di 
Kampung Pacing Rt 01/04, desa Cikurutug, kecamatan 
Cereunghas. Pendidikan Sop hanya sampai Sekolah Dasar. 
Sop menyampaikan bahwa ia berkeinginan “agar anak-
anak saya nantinya bisa menempuh pendidikan yang 
lebih tinggi kalau perlu sampai tingkat perguruan tinggi 
dengan harapan kehidupannya akan lebih baik dari yang 
ia rasakan”. Memang kalau dihitung dari pengeluaran 
transport dan uang jajan bantuan sosial tersebut belum 
mencukupi KPM dan masih harus manambah. Namun 
hanya dengan pendidikan lah yang bisa merubah keadaan 
ekonomi dan kami percaya dengan hal tersebut.
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Seperti yang dikatakan Sop dalam wawancara di 
Desa Cikurutuk Rt1/RW4 mengatakan: Dirinya memiliki 
anak sekolah sebanyak 3 orang anak. Satu anak sekolah 
di bangku SLTA yang lokasinya di Kecamatan Sukaraja (di 
luar Kecamatan Cireunghas). Untuk menuju ke sekolahnya 
(SLTA) dengan kendaraan naik ojek yang dilanjutkan 
dengan naik angkot dengan ongkos dan uang jajan sekitar 
Rp.20 ribu. Satu anak sekolah di bangku SLTP yang lokasinya 
di Kecamatan Cireunghas. Untuk menuju ke sekolahnya 
(SLTP) dengan kendaraan naik ojek dengan ongkos dan 
uang jajan Rp.15 ribu dan dua anak sekolah di bangku 
SD yang lokasinya di Kampung Pacing Desa Cikurutuk, 
Kecamatan Cireunghas. Untuk menuju ke sekolahnya (SD) 
dengan jalan kaki karena dekat dan uang jajan saja. Dengan 
bantuan sosial yang dia terima selain membantu biaya 
menuju ke lokasi sarana pendidikan sebagai transport dan 
uang jajan, juga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan 
seragam sekolah, seragam olah raga dan buku tulis. Bahkan 
masih bisa digunakan untuk biaya praktik dan untuk biaya 
ekstrakulikuler yang ada di sekolahnya.

6) Informan At

At merupakan perempuan berusia 28 tahun, sebagai 
ibu rumah tangga yang berpendidikan hanya Sekolah 
Dasar. Tinggal di Kampung Kuta Rt. 02/04, Desa Cikurutug, 
Kecamatan Cereunghas. At memahami pentingnya 
pendidikan namun sekali lagi karena keterbatasan kondisi 
ekonomi keluarga sehingga tidak mampu untuk sekolah 
ke jenjang yang lebih tinggi. Suami At bekerja sebagai 
buruh tani, dengan penghasilan antara Rp.30 ribu sampai 
Rp.60 ribu. At bercerita sebenarnya ingin melanjutkan 
pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tapi karena kondisi 
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keluarga pada saat itu yang boleh dikatakan hanya cukup 
untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk pangan, maka 
tidak dapat melanjutkan pendidikan lagi.

Rumah At berada di ujung wilayah desa, namun akses 
untuk menuju akses pendidikan dan layanan kesehatan 
relatif bisa dijangkau. Jarak sekolah anaknya yang di 
bangku SD relatif dekat dengan rumah sehingga tidak perlu 
menggunakan transport. Apabila ada kekurangan uang 
jajan dan keperluan sekolah, suaminya akan berusaha 
untuk memenuhi kekurangan tersebut dari penghasilan 
suaminya. Menurut informasi dari At bahwa dengan 
adanya bantuan dari program PKH dapat meringankan 
beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Selain bantuan dari PKH menerima juga Rastra dan 
mendapat KIS.

Gambar 2.11.
Lingkungan persawahan dan jalan setapak di lingkungan desa

7) Informan Mas

Perempuan ini berusia 48 tahun bertempat tinggal di 
Kampung Pacing, Rt 03/03, desa Cikurutug, Mas sebagai 
ibu rumah tangga. Pendidikam Mas sampai Sekolah Dasar. 
Anak Mas ada 2 orang, yang satu di SD dan yang satunya 
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belajar di Pesantren dekat rumah. Informan menyampaikan 
“Alhamdulillah Mas bersyukur karena memperoleh bantuan 
dari Program PKH dan Rastra dari bantuan tersebut dapat 
meringankan beban keluaraga”. Adanya bantuan tersebut 
diakui oleh informan dapat memenuhi sebagian kebutuhan 
biaya sekolah bagi anaknya, diantaranya untuk membeli 
seragam, mambantu menenuhi peralatan sekolah dan 
sebagian transpot sekolah dan bahkan untuk uang jajan. 
Kondisi Rumah Mas dekat dengan sekolah dasar yang bisa 
ditempuh dengan berjalan kaki saja. Jarak rumah dengan 
pesantren di kampung cukup dekat. Sedangkan jarak rumah 
ke sarana kesehatan (Poskesmas) juga cukup terjangkau 
sekitar 500 m.

8) Informan Hm

Hm perempuan yang berusia 42 tahun berpendidikan 
hanya SD, bertempat tinggal di Kampung Pacing Rt 02/03. 
Pekerjaan Hm sebagai ibu rumah tangga, dan dengan 
tekun mengasuh anak-anaknya. Suaminya bekerja sebagai 
buruh tani. Dengan adanya bantuan dari program PKH 
alhamdulillah dapat meringankan beban kebutuhan sehari-
hari khususnya untuk kebutuhan dasar pangan. Selain 
kebutuhan pangan bantuan PKH bisa mengurangi biaya 
sekolah anak, untuk sebagian uang jajan dan uang transpot 
ke sekolah anak. Dalam hal layanan kesehatan bagi Hm dan 
keluarganya tidak menjadi masalah karena jarak tempuh 
tidak begitu jauh.

Akses jarak ke sekolah Dasar sekitar 300 M dan bisa 
ditempuh dengan berjalan kaki. Kalo ke Puskesmas juga 
hampir sama sekitar 350 M dan juga bisa ditempuh dengan 
hanya berjalan kaki. Adapun bantuan sosial yang diterima 
digunakan sebagian untuk seragam anak sekolah, biaya 
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peralatan sekolah (buku dan tas), disamping itu bisa 
digunakan untuk biaya praktek sekolah.

9) Informan Ptm

Ptm adalah seorang perempuan berusia 35 tahun yang 
bertempat tinngal di Kampung Pacing Rt/Rw.02/04. Ptm 
seorang ibu rumah tangga yang memiliki rumah cukup 
sederhana berukuran sekitar 5x7 m. Ptm mempunyai anak 
yang masih duduk di sekolah dasar kelas 5. Ptm bercerita 
bahwa penghasilan keluaraga rata-rata sekitar Rp.20 ribu 
samapi Rp.40 ribu per hari dari hasi kerja sebagai buruh 
tani. Dengan memperoleh bantuan social program PKH, 
rastra dan KIS tentunya sangat bermanfaat bagi keluarag 
dengan segala keterbatasan pendaptan yang diterima 
sebagai petani. Kesan yang menarik bagi semua informat 
cukup ramah dan apa adanya dalam menyambut tamu 
yang datang. Rumah berjarak dengan jalan Raya Desa 
sekitar 500 m dengan akses menuju sekolah dasar sekitar 
500 M. Adapun akses menuju Puskesmas/pustu sekitar 
3.5 km. Sementara untuk ke kantor desa ditempuh dengan 
jarak sekitar 1 km.

Untuk layanan kesehatan relative bisa didapatkan 
dengan mudah baik melalui Posyandu maupun Puskesmas 
yang semuanya mudah terjangkau. Untuk menjangkau 
layanan pendidikan, transportasi ke sekolah bagi anaknya 
tidak menjadi masalah, mengingat dari segi jarak tidak 
terlalu jauh dari rumah. Bantuan osial yang diterima bisa 
digunakan nuntuk membantu perlengkapan sekolah dan 
uang jajan anak.

10) Informan Sol

Sol, adalah seorang perempuan, berusia 48 tahun 
dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga, yang bertempat 
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tinggal di Kampung Pacing Rt. 03/03 desa Cikurutug, 
kecamatan Cereunghas. Lokasi rumah berada di pinggir 
sawah dengan jarak ke jalan Raya Desa sekitar 150 M. Sol 
memperoleh bantuan social dari program PKH, rastra dan 
KIS. Dinyatakan oleh informan, “Dengan bantuan tersebut 
kami bersyukur karena dapat menambah kekurangan 
kebutuhan sehari-harinya, khususnya dapat meringankan 
beban untuk anak sekolah”. Dengan KIS apabila ada 
anggota keluarnya yang yang sakit dapat menggunakan 
kartu tersebut. Adapun jarak ke Posyandu/Puskesmas dari 
rumah sekitar 1 km sampai 3 km. Jadi kalau ada keluarga 
yang sakit untuk menuju Posyandu tidak masalah.

Selain itu Sol dalam wawancara di Desa Cikurutuk Rt1/
RW4 mengatakan: Dirinya memiliki anak sekolah hanya 
1 orang anak. Anaknya masih sekolah di bangku SD yang 
lokasinya di Kampung Pacing Desa Cikurutuk, Kecamatan 
Cireunghas. Jarak lokasi ke tempat sekolah hanya kurang 
lebih 500 m atau sekitar 0,50 km Untuk menuju ke 
sekolahnya (SD) dengan jalan kaki karena dekat, uang jajan 
yang diberikan dan transport hanya Rp 5.000,-/per hari. 
Dengan bantuan sosial yang dia terima selain membantu 
biaya transportasi ke lokasi sarana pendidikan dan untuk 
uang jajan, hal lain juga bermanfaat dalam memenuhi 
kebutuhan seragam sekolah, seragam olah raga dan buku 
tulis. Selain itu juga dikatakan uang bantuan sosial yang 
diterimanya juga sangat membantu untuk pergi ke lokasi 
kantor kesehatan baik ke Posyandu maupun ke Puskesmas 
yang ada di Kecamatan.

Dari kasus-kasus yang diungkapkan informan dari hasil 
wawancara tersebut di atas, sebagian KPM bekerja sebagai 
buruh tani karena pada umumnya tidak memiliki lahan 
pertanian yang cukup dan sebagai buruh kasar (buruh 
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bangunan, ojek/sopir dan buruh tani). Dengan upah harian 
antara Rp.20 ribu hingga Rp.70 ribu.

Sumber daya manusia bagi penerima PKH Kohor 2008 
dan Peserta baru PKH di Lokasi Kajian dari 10 responden 
yang diwawancarai mengenai umur dan pendidikan 
adalah: Umur penerima PKH kebanyakan masih dapat 
dikatakan masih masuk dalam usia produktif atau kurang 
dari 60 tahun, jika dilihat dari segi pendidikan responden 
maksimal hanya berpendidikan SD sederajat, tidak ada 
yang berlatar belakang pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama (SLTP) apalagi yang berpendidikan sekolah 
lanjutan tingkat atas (SLTA). Bahkan hanya ada sebagian 
kecil yang berpendidikan Sekolah Dasar atau lebih banyak 
yang tidak bisa bacatulis karena tidak tamat Sekolah Dasar 
(SD) atau tidak pernah sekolah.

Pada umumnya anggota yang tergabung dalam 
kelompok penerima PKH adalah ibu-ibu sebagai ibu 
rumah tangga yang masih memiliki suami dan lolos 
verifikasi data atau semua masuk dalam basis data terpadu 
(BDT) Kabupaten Sukabumi. Hal ini terlihat dari hasil 
pengumpulan data bahwa semua responden yang masih 
mendapatkan program PKH 100 persen adalah ibu-ibu 
yang masih memiliki suami dan belum ada yang memiliki 
status graduasi. Semua anggota kelompok penerima PKH 
berkeluarga, dan memiliki anak usia sekolah. Diantara 
anggota kelompok yang memiliki anak, jumlah anak cukup 
bervariasi antara 1 hingga 3 orang anak sekolah.

Permasalahan yang dihadapi para anggota penerima 
PKH yang mereka rasakan adalah masalah pemenuhan 
kebutuhan pokok sehari-hari, terutama kebutuhan akan 
makanan, biaya pendidikan anak dan masalah rumah 
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tinggal. Khusus mengenai rumah tinggal, pada umumnya 
mereka memiliki rumahtinggal sendiri, namun mereka 
menempati rumah tinggal yang dapat dikatakan tidak layak 
huni karena ukurannya kecil (kurang lebih 35 m2) dengan 
bahan bangunan terbuat dari kayu, dinding dari papan atau 
dari anyaman bambu, walaupun atapnya sebagian besar 
sudah menggunakan genteng atau asbes.

Permasalahan Layanan Sosial Dasar

Dari hasil wawancara dengan KPM diketahui semua 
responden tinggal di perkampungan Kampung Pacing 
dan sebagian Kampung Kuta, Desa Cikurutug Kecamatan 
Cireunghas, Kabupaten Sukabumi.

Terkait layanan Sosial Dasar yang diberikan kepada KPM 
Desa Cikurutug menurut KPM jarak lokasi rumah tinggal 
KPM dengan sarana pendidikan dan kesehatan sebenarnya 
cukup terjangkau karena lokasi sarana pendidikan SD hampir 
semua desa di Kecamatan Cireunghas ada sarana pendidikan 
SD Negeri, sedangkan sarana SLTP dan Sarana Kesehatan ada 
di wilayah Kecamatan yang mudah terjangkau bagi semua 
penduduk Desa.

Jika dilihat dari jarak Kampung Pacing dan Kampung Kuta 
dengan sarana layanan dasar pendidikan dan kesehatan adalah 
sebagai berikut:

•	 Dari Kampung ke Jalan Aspal kurang lebih antara 0,50 km 
s/d 1,0 km dengan jalan setapak.

•	 Dari Jalan Aspal ke lokasi Pendidikan dan Kesehatan SD 
s/d SLTP kurang lebih 1,0 km s/d 3.0 km, sedangkan lokasi 
SLTA Negeri jaraknya kurang lebih 5,0 km. Karena SLTA 
adanya di Wilayah Barat Kota Kecamatan yang berbatasan 
kengan Kecamatan Sukaraja sebagai Kecamatan Induk 
sebelum Kecamatan Sukaraja dimekarkan.
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•	 Dari Jalan Aspal ke Lokasi Pasar Tradisional kurang lebih 5,0 
km karena Pasar Tradisional adanya di wilayah Kecamatan 
Sukaraja (Didukung dari hasil FGD).

Walaupun responden yang terpilih sebagai sampel 
penelitian tinggal di wilayah perdesaan, mayoritas dari total 
responden bekerja sebagai petani padi sawah, perkebunan, 
peternakan dan bekerja sebagai penyedia jasa seperti buruh 
tani, ojek, jasa tambal ban, jasa cuci kendaraan.

Pertanian padi sawah, ternak, perkebunan sayuran seperti 
(cabai dan sayuran) jika musim kemarau merupakan pertanian 
yang potensial dan cocok dengan kondisi tanahnya yang subur. 
Dengan mata pencaharian seperti tersebut rata-rata pendapatan 
perbulan dari total responden adalah berpendapatan dibawah 
Rp.1.000.000 (Rp.500.001-Rp.1.000.000). Kebanyakan dari 
responden adalah bekerja sebagai buruh tani. Jenis Bantuan 
KPM adalah ternak kambing atau domba. Ternak kambing 
dipilih oleh beberapa responden dengan alasan peternakan 
kambing merupakan usaha yang mudah dan tidak menggangu 
pekerjaan mereka yang mayoritas sebagai petani.

2. Kabupaten Banjar

Potret informan penerima Program Bantuan Sosial (PKH, 
Rastra, KIS, dan KIP) di Desa Manarap Baru, Kec. Kertak Hanyar 
dan Desa Pemurus, Kec. Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar dapat 
dideskripsikan sebagai berikut:

1. Ibu Rhm (Janda Cerai hidup)

Berusia 53 tahun dan berpendidikan terakhir SD tidak 
tamat, ibu Rhm merupakan seorang KPM bansos perdesaan 
merupakan janda cerai hidup yang bekerja sebagai buruh 
tani di Handil/Dusun Banyuerang, Desa Manarap Baru, 
Kecamatan Kretak Hanyar. Sejak perceraiannya dengan 
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suami sekitar 4-5 tahun yang lalu, saat ini dia bertindak 
sebagai Kepala Keluarga dengan 1 orang anak perempuannya 
(kelas 2 SMP) yang menjadi tanggungannya. Untuk rumah 
tinggal dia belum mempunyai rumah sendiri dan saat ini 
menempati rumah sederhana milik saudaranya. Upaya 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dia menggarap 
lahan sawah milik orang lain dengan sistim bagi hasil dan 
juga menjadi buruh tani dengan upah antara Rp.35-50 ribu 
(untuk tiap kerja 5-6 jam). Penghasilan setiap bulan rata-
rata berkisar Rp.600-700 ribu. Beruntung pada tahun 2017 
mendapat program bantuan PKH dari pemerintah, yang 
dapat membantu kebutuhan biaya sekolah anaknya. Selain 
PKH dia juga mendapat bantuan Rastra, KIP dan KIS.

Jarak rumah dengan Kantor Desa sekitar 1,5 km, ke 
Puskesmas dan Sekolah SMP sekitar 2,5 KM. Untuk sakit 
yang ringan/biasa-biasa (flu, batuk, mriang) cukup dengan 
obat warung saja, kalau tidak sembuh dia baru berobat ke 
Puskesmas dengan menggunakan KIS.

Untuk layanan kesehatan bisa dia dapatkan dengan 
mudah baik melalui Posyandu, Bidan Desa maupun 
Puskesmas yang semuanya mudah terjangkau. Untuk 
menjangkau layanan pendidikan, transportasi ke sekolah 
bagi anaknya menggunakan sepeda ontel, mengingat dari 
segi jarak tidak terlalu jauh dari rumah.

2. Ibu NrB

Berusia 29 tahun, bekerja sebagai buruh tani, dan 
pendidikan terakhir Sekolah Dasar (klas 3 SD). Alamat 
tinggal di Handil/Dusun Jambu, Desa Manarap Baru, 
Kecamatan Kretak Hanyar.

NrB adalah istri dari Bpk. AhSn (usia 33 tahun), saat 
ini dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama kelas 1 SD dan 
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kedua baru berumur 3 tahun. Suaminya bekerja sebagai 
buruh serabutan (pada saat ada yang membutuhkan) dan 
pada hari-hari saat tidak ada pekerjaan dia beraktivitas 
mencari ikan di rawa-rawa maupun lahan persawahan. 
Hasil dari tangkapan ikan dijual yang rata-rata setiap 
harinya diperoleh hasil uang berkisar antara Rp.50-75 ribu 
dan selanjutnya dipergunakan untuk kebutuhan pokok 
sehari-hari bagi keluarganya. Penghasilan rata-rata setiap 
bulan dikatakan berkisar Rp.650-800 ribu.

Tempat tinggal saat ini masih menempati satu ruang 
kamar/sisi rumah milik orang tua AS (suaminya), dengan 
kondisi ruangan yang sempit dan sangat memprihatinkan 
(cukup ruang tidur dan dapur menjadi satu) untuk 4 orang 
anggota keluarganya. Untuk pengelolaan kehidupan rumah 
tangganya telah mengatur masing-masing dan bahkan 
secara administrasi kependudukan telah memiliki Kartu 
Keluarga sendiri.

Program bantuan yang diterima dari pemerintah adalah 
PKH (tahun 2018) yang baru 1 kali menerima melalui BRI, 
Rastra (5 Kg beras) diambil di Kantor Desa. KIS, KIP hingga 
saat ini masih dalam proses pengusulan.

3. Ibu Sadh

Berusia 43 tahun, bekerja sebagai buruh cuci pakaian, 
pendidikan terakhir Sekolah Dasar (Lulus). Alamat tinggal 
di Handil/Dusun 4, Desa Manarap Baru, Kecamatan Kretak 
Hanyar.

Sadh, adalah istri dari Bpk. Hsn (usia 62 tahun), saat 
ini dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama telah menikah 
1,5 tahun yang lalu (lulus SLA) dan anak kedua baru lulus 
SLA tahun 2017 dan saat ini masih mengasuh 1 orang anak 
keponakan yang masih sekolah SD. Suaminya bekerja 
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sebagai buruh harian untuk pertanian maupun buruh 
bangunan. Aktivitas harian Sadh adalah sebagai buruh 
cuci pakaian dan setiap bulan mendapatkan upah Rp.350 
ribuan dan suaminya rata-rata per bulan mendapatkan 
hasil sekitar Rp.900-1.200 jutaan.

Tempat tinggal saat ini menempati rumah orang tuanya 
yang rumah tersebut ditempati oleh 3 Kepala Keluarga. 
dengan kondisi ruangan yang memadai rapi, bersih tersedia 
kamar tidur meskipun sempit. Masing-masing penghuni 
rumah tersebut, secara administrasi kependudukan 
telah memiliki Kartu Keluarga sendiri dan pengelolaan 
kehidupan rumah tangganya telah berdiri masing-masing.

Program bantuan yang diterima dari pemerintah 
adalah PKH (mulai tahun 2010 saat anak pertamanya masih 
duduk di sekolah SD) hingga saat ini, Rastra (5 Kg beras) 
diambil di Kantor Desa. Untuk bantuan KIS, hingga saat ini 
masih dalam proses pengusulan, sehingga jika keluarganya 
ada yang sakit harus berobat ke Puskesmas secara mandiri 
dan pada saat berobat karena sakit yang harus di opname 
(RS) baru mengurus SKTM agar mendapatkan keringanan 
biaya. Pada saat dulu anaknya masih sekolah tidak pernah 
mendapatkan bantuan untuk pendidikan (KIP) hingga 
lulus SLTA.

Saat ini (2018) meskipun 2 orang anak kandungnya 
telah menikah, Sadh masih berupaya untuk mendapatkan 
bantuan PKH maupun program bantuan lainnya dengan 
dalih masih mempunyai keponakan yang ikut dan masih 
Sekolah Dasar.

4. Ibu Ztn

Berusia 45 tahun, seorang janda bekerja sebagai 
buruh tani dan kupas udang, pendidikan terakhir Sekolah 
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Dasar (kelas 3 SD). Alamat tinggal di RT. 03 Desa Pemurus, 
Kecamatan Aluh-Aluh.

Sejak suaminya meninggal dunia (kecelakaan stroom 
listrik saat bekerja), bu Ztn bertindak sebagai Kepala 
Keluarga dengan 2 orang anak yang masih menjadi 
tanggungannya. Anak pertama Perempuan dan saat ini 
sedang mengikuti pendidikan Paket C (setingkat SLTA), dan 
anak kedua Laki-laki saat ini sekolah SD kelas 3. Tempat 
tinggal menempati rumah sederhana milik sendiri persis 
diatas kali pesisir. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok 
sehari-hari bu Ztn bekerja sebagai buruh tani harian dengan 
upah Rp.40-50 ribu (untuk kerja per 5-6 jam). Pada saat tidak 
ada buruhan tani dia kerja sampingan sebagai buruh kupas 
udang dengan upah Rp.4 ribu per kg. Penghasilan rata-rata 
perbulan dari buruh tani dan buruh kupas udang sekitar 
Rp.450-650 ribu. Dari penghasilan tersebut pengeluaran 
yang pasti selain untuk makan setiap hari adalah untuk 
transport belajar anak yang mengikuti Kejar Paket C (2 x 
seminggu) sebesar Rp.20 ribu per minggu. Untuk transport 
dan uang jajan anak kedua yang kelas 3 SD disisihkan dari 
bantuan program PKH yang diterima setiap 3 bulan sekali.

Program bantuan PKH dari pemerintah, diperoleh pada 
tahun 2017 dan dari bantuan tersebut dapat digunakan 
untuk menambah kebutuhan sekolah anaknya (uang jajan 
ke sekolah, beli sepatu dan transport). Selain bantuan PKH, 
bu Zaitun juga mendapat bantuan Rastra sekitar 5 kg/bulan.

Layanan kesehatan terdekat yang dapat dimanfaatkan 
pada saat keluarganya sakit adalah Bidan Desa yang ada di 
Pustu, mengingat kalau ke Puskesmas lokasinya jauh dan 
harus menggunakan transpotasi air / sampan. Kebutuhan 
air bersih untuk minum dan memasak diperoleh melalui 
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cara penjernihan air sungai (dengan tawas) atau membeli 
air ke Pamsimas dengan harga Rp.2500 per jerigen besar, 
namun jaraknya cukup jauh. Untuk kepentingan mandi, 
cuci dan keperluan lainnya memanfaatkan air sungai secara 
langsung tanpa proses penyaringan apapun.

5. Ibu Asl

Berusia 42 tahun, untuk membantu mencari nafkah 
keluarga dia bekerja sebagai buruh. Pendidikan terakhir 
Sekolah Dasar (kelas 3 SD). Alamat tempat tinggal di pesisir 
Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh.

Asl adalah istri dari Bpk. Ahd (usia 45 tahun), hingga 
saat ini dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama dan kedua 
telah lulus SD namun tidak mampu melanjutkan sekolah 
ke SLTP karena faktor biaya. Anak ketiga kelas 3 SD dan 
keempat baru berumur 4 tahun (mengikuti PAUD) di 
desanya. Suaminya bekerja sebagai buruh tani dengan 
upah antara 60 – 75 ribu rupiah/hari kerja. Hasil itulah yang 
dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-
hari bagi keluarganya.

Tempat tinggal saat ini menempati satu atap rumah 
keluarga besarnya (dihuni 4 kepala keluarga). Petak rumah 
yang ditempati berukuran sekitar 6 x 7 m berdinding/lantai 
kayu, berada di deretan paling belakang dan pada saat air 
laut pasang lantai rumahnya terendam air. Ruang tidur dan 
dapur menjadi satu dalam kondisi sesak dan tak layak huni 
bagi sebuah keluarga berjumlah 6 orang.

Untuk pengelolaan kehidupan rumah tangga dari 4 
Kepala Keluarga ini mengatur masing-masing dan secara 
administrasi kependudukan telah memiliki Kartu Keluarga 
sendiri.
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Program bantuan yang diterima dari pemerintah antara 
lain adalah PKH (tahun 2017), KIS, KIP, dan Rastra (5 Kg 
beras) diambil di Kantor Desa.

Sebagaimana masyarakat di lingkungannya, layanan 
kesehatan yang dimanfaatkan keluarga Asl bila ada 
keluarganya yang sakit adalah Bidan Desa yang ada 
di Pustu, dan hanya akan berobat ke Puskesmas bila 
sakitnya parah. Hal ini mengingat lokasi Puskesmas jauh 
dan perlu biaya besar untuk biaya transpotasi air (perahu 
kelotok). Kebutuhan air bersih untuk minum dan memasak 
diperoleh melalui cara penjernihan air sungai (dengan 
tawas) mengikuti cara lokal. Untuk kepentingan mandi, cuci 
pakaian dan keperluan lainnya memanfaatkan air sungai di 
samping rumahnya.

6. NHT

Seorang ibu berumur 40 tahun, dengan latar belakang 
pendidikan Sekolah Dasar (SD), tetapi hanya sampai 
Kelas V saja. Ia bekerja sebagai buruh tani, demikian juga 
suaminya, bekerja sebagai buruh tani, dan bekerja apa saja 
yang dapat menghasilkan uang.

Ibu NHT mempunyai dua orang anak, yang pertama 
ikut Paket C, dan yang kedua duduk di Kelas IV SD. Keluarga 
ini menempati sebuah rumah sederhana, kurang lebih 
berukuran 6 x 6 meter persegi, dengan konstruksi bangunan: 
dinding berasal dari papan, atap dari anyaman ijuk (yang 
ada disekitar rumah mereka), dan lantai dari papan. Rumah 
tersebut berdiri diatas topangan tiang-tiang kayu yang 
ditancapkan ke tanah (dalam ketinggian tertentu), karena 
letaknya di pinggiran sungai yang terhubung dengan 
laut,sehingga dalam kondisi tertentu (air pasang), sangat 
mungkin masuk rumah jika tidak ditinggikan.
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Kebutuhan dasar yang dirasakan (masih) sulit diakses 
oleh keluarga Ibu NHT adalah air bersih dan sanitasi. 
Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut termasuk 
untuk keperluan mandi, cuci dan kakus (MCK), mereka 
memanfaatkan lingkungan alam yang tersedia, yaitu air 
sungai yang ada di bawah rumahnya. Program bantuan 
sosial, yang diterima keluarga Ibu NHT saat ini adalah PKH 
(tahun 2017- pengembangan), Rastra, KIS, dan KIP.

7. STK

Seorang ibu berumur 26 tahun, dengan latar belakang 
pendidikan Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP). Ibu 
STK murni sebagai ibu rumah tangga. Suaminya bekerja 
seadanya yang dapat menghasilkan uang.

Ibu STK mempunyai satu orang anak, yang baru duduk di 
Klas I SD. Keluarga ini menempati sebuah rumah sederhana, 
kurang lebih berukuran 6 x 6 meter persegi, dengan konstruksi 
bangunan: dinding dari papan, atap dari anyaman ijuk 
(yang ada disekitar rumah mereka), dan lantai dari papan. 
Rumah tersebut juga berdiri diatas topangan tiang-tiang 
kayu yang ditancapkan ke tanah (dalam ketinggian tertentu), 
karena terletak di pinggiran sungai yang terhubung dengan 
laut, sehingga dalam kondisi air pasang, sangat mungkin 
masuk rumah jika tidak ditinggikan. Aset tanah berdirinya 
bangunan rumah yang ditempati Ibu STK, bukan miliknya 
sendiri, tetapi milik saudaranya.

Kebutuhan dasar yang masih sulit diakses keluarga 
Ibu STK adalah air bersih dan sanitasi. Untuk memenuhi 
kebutuhan dasar ini termasuk keperluan mandi, cuci dan 
kakus (MCK), ia memanfaatkan air sungai yang ada di dekat 
rumahnya. Program bantuan sosial, yang diterima keluarga 
Ibu STK saat ini adalah PKH (tahun 2017 - pengembangan), 
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Rastra, dan KIS. Menurut penuturannya untuk mendapatkan 
KIP saat ini masih dalam pengajuan.

8. LTF

Seorang ibu berumur 60 tahun, dengan latar belakang 
pendidikan SD (Klas IV). Aktivitas setiap hari ia membuat 
kue, yang dititipkan jual di warung-warung disekitarnya. 
Suaminya bekerja sebagai petani dan bekerja apa saja yang 
dapat menghasilkan uang.

Ibu LTF mempunyai beberapa orang anak yang sudah 
berkeluarga, yang paling kecil duduk di Klas IV SD. Keluarga 
ini menempati sebuah rumah, kurang lebih berukuran 10 
x 12 meter persegi (relatif besar). Seperti bangunan rumah 
warga lainnya di Desa Pemurus, konstruksi bangunannya: 
dinding berasal dari papan, atap dari anyaman ijuk (yang 
ada disekitar rumah mereka), dan lantai dari papan. Rumah 
tersebut berdiri diatas topangan tiang-tiang kayu yang 
ditancapkan ke tanah, dalam ketinggian tertentu, seperti 
waga desa lainnya, karena letak rumahnya di pinggir 
sungai yang terhubung dengan Laut Jawa sehingga dalam 
kondisi air pasang, sangat mungkin masuk rumah jika tidak 
ditinggikan.

Kebutuhan layanan dasar yang juga sulit diakses 
keluarga Ibu LTF adalah air bersih dan sanitasi. Untuk 
memenuhi kebutuhan dasar ini termasuk keperluan 
mandi, cuci dan kakus (MCK), ia memanfaatkan air sungai 
yang ada di dekat rumahnya. Program bantuan sosial, yang 
diterima keluarga Ibu LTF saat ini adalah PKH (tahun 2017, 
pengembangan), Rastra, dan KIS.

9. HTH

Seorang ibu, janda (ditinggal mati) berumur 40 tahun, 
dengan latar belakang pendidikan SD (Klas I), tidak 
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tamat. Untuk menghidupi keluarganya, ia berjualan kue 
(mengambil dari tetangganya dan menjualnya keliling 
kampung). Disamping itu ia juga buruh tani, dan bekerja 
apa saja yang menghasilkan uang.

Ibu HTH mempunyai dua orang anak yang masih 
duduk di SD, Klas VI dan IV. Keluarga ini menempati 
rumah sederhana, berukuran kurang lebih 6 x 6 meter 
persegi. Seperti bangunan rumah warga lainnya, konstruksi 
bangunannya: dinding berasal dari papan, atap dari 
anyaman ijuk (yang ada disekitar rumah mereka), dan 
lantai dari papan. Sama dengan rumah warga sekitarnya, 
rumah tersebut berdiri diatas topangan tiang-tiang kayu 
(dalam ketinggian tertentu), sehingga tidak memungkinkan 
air masuk rumah.Rumah Ibu HTH terdiri dari dua bagian, 
yaitu bagian dapur dan bagian/ruang keluarga/tamu saja, 
tanpa kamar tidur.

Air bersih dan sanitasi seperti keluarga kurang mampu 
yang lain di desanya, masih menjadi permasalahan. 
Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, termasuk 
untuk keperluan mandi, cuci dan kakus (MCK), mereka 
memanfaatkan lingkungan alam yang tersedia, yaitu air 
sungai yang ada di dekat rumahnya. Program bantuan 
sosial, yang diterima keluarga Ibu HTH saat ini adalah PKH 
(tahun 2017 –pengembangan), Rastra, KIS, dan KIP.

10. NRH

Seorang ibu rumah tangga berumur 45 tahun, dengan 
latar belakang pendidikan Madrasah Tsanawiyah (setingkat 
SMP). NRH murni sebagai ibu rumah tangga dan suaminya 
bekerja sebagai petani.

Ibu NRH mempunyai dua orang anak, yang pertama 
sudah berkeluarga, dan yang kedua masih duduk di Klas III 
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SD. Keluarga ini menempati rumah, yang berukuran kurang 
lebih 10 x 12 meter persegi (relatif besar). Sebagaimana 
bangunan rumah warga lainnya, kons-truksi bangunannya: 
dinding berasal dari papan, atap dari anyaman ijuk (yang 
ada disekitar rumah mereka), dan lantai dari papan yang 
dilapisi plastik bermotif.

Layaknya rumah diatas pinggiran sungai yang 
terhubung dengan air laut, konstruksi rumah tersebut 
ditopang tiang-tiang kayu (dalam ketinggian tertentu), 
dengan harapan rumahnya tidak akan kemasukan air pada 
saat terjadi air laut pasang.

Air bersih dan sanitasi seperti keluarga kurang mampu 
yang lain di desanya, masih menjadi permasalahan. Untuk 
memenuhi kebutuhan dasar ini termasuk keperluan mandi, 
cuci dan kakus (MCK), mereka memanfaatkan lingkungan 
alam yang tersedia, yaitu air sungai yang ada di dekat 
rumahnya. Untuk kebutuhan air minum dan memasak, 
Ibu NRH juga warga lainnya berupaya menyaring dan 
menjernihkan air sungai yang ada dengan menggunakan 
ijuk dan tawas.

Gambar 2.9.
Air untuk keperluan MCK KPM Desa Pemurus

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2018.
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Program bantuan sosial, yang diterima keluarga Ibu 
NRH saat ini adalah PKH (tahun 2017- pengembangan), 
Rastra, KIS, dan KIP.

Informan khususnya yang ditemui di wilayah pesisir 
Aluh-Aluh, semuanya tinggal di RT. 03 Desa Pemurus, 
Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Untuk mencapai 
tempat tinggal informan tersebut dari kota kecamatan 
dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu:

Pertama, jalur darat (dalam kondisi jalan tidak baik 
berupa tanah, berlubang) jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam 
dari Kantor Kecamatan Aluh-Aluh. Kedua, jalur air dengan 
naik Kelotok (kapal kecil terbuat dari kayu) menyusuri 
Sungai Aluh-Aluh dan Sungai Simpang Kiapu dengan 
waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit perjalanan dari 
kota kecamatan. Ongkos sekali jalan melalui transportasi 
air tersebut menurut warga setempat berkisar antara Rp.5 
ribu per orang untuk sekali jalan. Untuk sampai ke Desa 
Pemurus tersebut dari kota kecamatan, dengan carter 
(pergi-pulang), sebesar Rp.250 ribu.

Terkait layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, 
di Desa Pemurus sudah tersedia SD Negeri dan Puskesmas 
Pembantu (Pustu). Dengan demikian, akses ke dua 
layanan tersebut, yang sifatnya dasar, sudah tersedia dan 
dapat diakses meskipun harus melalui perjuangan biaya 
transportasi. Namun, layanan dasar yang sifatnya lanjutan, 
harus mereka peroleh di luar desa, setidaknya di lingkungan 
wilayah Kantor Kecamatan Aluh-Aluh. Layanan dasar 
yang masih sulit diakses keluarga penerima manfaat Desa 
Pemurus adalah air bersih dan sanitasi. Untuk memenuhi 
kebutuhan dasar ini termasuk keperluan mandi, cuci dan 
kakus (MCK), mereka memanfaatkan lingkungan alam 
yang tersedia, yaitu air sungai yang ada di dekat rumahnya.
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i. Kabupaten Gunung Kidul

Informan 1 :  Ibu Es (Enis)

1. Usia :  32 tahun

2. Jenis kelamin :  Perempuan

3. Pekerjaan :  Ibu Rumah Tangga

4. Pendidikan :  SD Tamat

5. Alamat :  Ds Kanigoro, Kec. Saptosari

Ibu Es seorang ibu rumah tangga menikah tahun 2004, 
memiliki dua anak lelaki yang bernama Aris dan Ade. Suami 
bekerja sebagai buruh PLN di sebuah proyek di Jakarta. Pulang 
setiap dua minggu sekali. Beliau bekerja sejak mereka menikah. 
Saat ini sudah sebulan suami tidak pulang, alasannya karena 
banyaknya pekerjaan. Anaknya yang pertama berusia 15 tahun, 
duduk di bangku SMP dan yang kedua berusia 4 tahun, sudah 
bersekolah di TK.

Ibu Es tinggal di dusun Menda, Kanigoro, Saptosari. 
Rumahnya terletak 1 km dari kantor Desa Kanigoro. Tidak 
terlalu sulit untuk mencapainya, sudah aspal namun jalannya 
mendaki dan menurun. Di rumah yang terbuat dari kayu dan 
sangat sederhana, Ibu Es tinggal bersama dua anaknya.

Kehidupannya sehari-hari hanya mengandalkan gaji suami, 
yang diterima setiap dua minggu sekali atau terkadang satu 
bulan. Besar uang yang diterima ketika suami datang adalah 
sebesar Rp 400.000. Dari uang tersebut, ia berusaha mengatur 
segala pengeluaran dari biaya sekolah anak, termasuk jajan dan 
ongkos ke sekolah, hingga biaya hidup sehari-hari. Ia berusaha 
untuk selalu hidup hemat.

Selain gaji dari suami, ibu Es juga menerima bantuan sosial 
dari pemerintah, yaitu bantuan PKH yang sudah diterima sejak 
tahun 2008. Waktu itu anaknya yang pertama masih berusia 
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5 tahun. Bantuan untuk balita yang diterima pada waktu itu, 
sebesar Rp.300.000 dan digunakan untuk membeli kebutuhan 
makan perbaikan gizi anaknya. Tahun-tahun berikutnya, dia 
memperoleh kartu KKS sejak anak kelas 2 SD, yaitu tahun 2010, 
selain itu juga dapat BLT, BOS diberikan sejak anak kelas 1 SD 
dan Raskin sudah lebih dulu diterima dari tahun 2006. Saat 
ini raskin diterima sebanyak 5 kg, yang ia peroleh secara tidak 
rutin, kadang setiap bulan tetapi seringkali juga dua bulan 
sekali. Hingga saat ini bantuan sosial PKH masih diterima.

Informan 2 :  Ibu Sar (Saryani)

1. Usia :  42 tahun

2. Jenis kelamin :  Perempuan

3. Pekerjaan :  Buruh Tani

4. Pendidikan :  SD Tidak Tamat

5. Alamat :  Ds Krambil Sawit, Kec. Saptosari

Ibu Sar tinggal di dusun Bendo, desa Krambil Sawit. Suami 
berusia 59 tahun bekerja sebagai buruh tebang pohon. Mereka 
dikaruniai 3 orang anak. Anak yang paling besar, baru saja lulus 
SMK dan berniat akan bekerja usai lulus ujian ini. Sementara 
dua anak lainnya, masih duduk di sekolah SMP dan SD.

Kondisi rumah Ibu Sar cukup memprihatinkan. Mereka 
tinggal di rumah yang terbuat dari setengah tembok (batako) 
dan kayu, di atas tanah seluas 30 meter. Di sebelah kanan 
rumahnya adalah kediaman orangtua ibu Sar. Dengan 
penghasilan yang sangat terbatas, mereka membangun rumah 
tangga dan membesarkan anak-anaknya. Dari hasil kerja 
sebagai buruh tani, Ibu Sar memperoleh penghasilan sebesar 
Rp.30 ribu per hari, yang diberikan dua atau tiga hari sekali. 
Sedangkan penghasilan suami dari buruh tebang pohon 
sebesar Rp.80 ribu per hari. Dari penghasilan itu diberikan ke 
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istri sebesar Rp.50 ribu per hari dan itupun tidak setiap hari 
diberikan. Suami pulang seminggu sekali, setiap hari Sabtu.

Gambar 2.10.
Kondisi dalam rumah Informan S, Gunung Kidul

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2018.

Ibu Sar juga mendapat bantuan sosial sejak tahun 2008 
untuk bantuan PKH, waktu itu anaknya yang pertama masuk 
sekolah SMP sampai sekarang masih mendapat bantuan 
tersebut. Dia menerima dalam setahun sebesar Rp.1.890.000 
yang dibagi ke dalam 4 kali pencairan dalam setahun.

Uang yang diterima, dia gunakan untuk membeli kebutuhan 
sekolah anak-anaknya. Pernah juga dari uang tersebut dia 
belikan seekor kambing seharga Rp.500 ribu. Dasar pemikiran-
nya, bila kambing sudah besar, kira-kira berusia 6 bulan, akan 
dijual dan hasil penjualannya bisa digunakan untuk membiayai 
sekolah anak-anak.

Biaya sekolah anak terdiri dari uang sangu Rp.5 ribu setiap 
anak dan uang transport sebesar Rp.10 ribu seminggu sekali. 
Biasanya setiap hari anaknya yang SMP, pergi ke sekolah 
membonceng motor teman dan uang transport digunakan 
untuk membeli bensin selama seminggu. Sekolahnya berjarak 
1 km dari rumah, di sekolah SMPN 2.
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Selain mendapat bantuan PKH, Ibu Sar juga mendapat 
bantuan Rastra yang diterima 5 kg setiap bulan (dibagi rata 
untuk warga miskin lainnya).

Informan 3: Ibu Kus

1. Usia :  45 tahun

2. Jenis kelamin :  Perempuan

3. Pekerjaan :  Buruh Tani

4. Pendidikan :  SD Tamat

5. Alamat :  Dusun Ngondel Kulon, Ds Krambil Sawit, 
Kec. Saptosari

Ibu Kus tinggal di rumah yang cukup besar. Satu rumah 
berisi 6 orang terdiri dari orangtua (ibunya yang berusia 69 
tahun), suami, anak dua dan menantu. Menantu sudah bekerja, 
sedangkan suami bekerja sebagai buruh yang bekerja di luar 
kota yang pulang ke rumah satu minggu sekali. Penghasilan 
suami dalam seminggu Rp.500 ribu dan ibu Kus sehari 
mendapat Rp.30 ribu itupun tidak rutin dan hanya menerima 
jika ada suaminya kerja.

Ibu Kus sudah menerima bantuan PKH sejak tahun 2008 
ketika anak pertama masih bersekolah. Rutin setiap 3 bulan 
bantuan itu diterima sejumlah Rp.1.890.000 dan digunakan 
untuk kebutuhan sekolah, dan untuk berobat anaknya yang 
sakit. Salah seorang anaknya menderita sakit talassemia sejak 
lahir dan hingga hari ini masih terus berobat, secara rutin 
melakukan transfusi darah setiap dua minggu sekali. Untuk 
kebutuhan berobat anaknya ini, menggunakan kartu BPJS, 
termasuk biaya untuk memperoleh darah. Yang memberatkan 
adalah biaya transport sewa motor ke rumah sakit umum 
(RSUD Sarjito), seharian bisa mengeluarkan uang sebesar 
Rp.40 ribu dan kadang kalau tidak ada uang, maka berobat 
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ditunda hingga bulan berikutnya. Dampaknya adalah anak itu 
menjadi cepat lelah dan wajahnya terlihat pucat.

Dari fasilitas BPJS, ibu Kus tidak bisa mengandalkan 
jaminan pengobatan seutuhnya dalam satu hari. Seandainya 
pada saat berobat itu ternyata harus beli obat, selain kebutuhan 
transfusi darah, maka hari itu biaya yang ditanggung oleh 
BPJS hanya untuk 1 kantong darah sedangkan untuk beli obat, 
harus menunggu keesokan hari. Dalam satu hari BPJS hanya 
dapat menjamin sebesar Rp.700 ribu. Jika HB anaknya rendah 
sekali, bisa dibutuhkan 2 kantong darah. Ini artinya, ia harus 
menunggu esok hari untuk sekantong darah berikutnya. Tetap 
harus ke RSUD. Meskipun ada pustu di desa, tetapi biasanya 
tidak bisa memberikan layanan penyakit berat. Biasanya jenis 
penyakit yang dilayani oleh Pustu adalah penyakit pusing, dan 
demam saja. Kalau penyakitnya agak berat, biasanya mereka 
pergi ke rumah sakit di Kecamatan Playen. Di sana mereka bisa 
mendapat obat yang cukup variatif.

Sehari kebutuhan anak sekolah Rp.7000 untuk jajan dan 
bensin 1 liter untuk dua hari, sebesar Rp.6500.

Informan 4 :  Ibu Indri Mh

1. Usia :  40 tahun

2. Jenis kelamin :  Perempuan

3. Pekerjaan :  Ibu Rumah Tangga

4. Pendidikan :  SD Tamat

5. Alamat :  Ds Tegalrejo, Gedangsari
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Gambar 2.11.
Tampak depan rumah Informan I, Gunung Kidul

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2018.

Rumah Ibu Indri berjarak sekitar 3 km dari kantor 
kecamatan, dengan jalan menanjak dan berbatu-batuan. Di 
pinggir kiri-kanan jalan masih hutan dan kebun warga. Untuk 
menuju rumah ibu Indri, ditempuh dengan menggunakan 
sepeda motor.

Gambar 2.12.
Jalan menuju ke rumah KPM dan tampak depan rumah

salah satu KPM di Gedangsari, Gunung Kidul

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2018.

Kedua suami-istri tidak bekerja, hanya sesekali suami 
bekerja memburuh di kebun. Mereka mempunyai 6 orang 
anak. Anak yang paling besar sudah bekerja di luar kota. 
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Anak kedua masih duduk di bangku SMP kelas 3. Lainnya 
ada yang SD (2 anak, Kelas 6 dan kelas 3) dan belum sekolah 
(dua anak).

Pada dua tahun lalu kondisi rumah mereka sangat 
parah. Atap rumah masih bolong, bocor dimana-mana. 
Kemudian tahun 2016 rumah mereka dibangun secara 
bergotongroyong dengan tetangga karena mendapat 
bantuan rumah layak huni dari Bupati.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka 
hanya mengandalkan suami yang sesekali bekerja sebagai 
buruh tani. Juga bantuan dari tetangga dan iuran masjid. 
Sang suami dikenal warga sebagai suami yang kurang ulet 
mengurus keluarga. “Suami kurang keras mencari nafkah 
padahal mereka mempunyai anak banyak”, kata bu Nur 
tetangganya. Tetapi saat ini kondisi suami sudah berubah. 
Dia sudah mau membantu mencari nafkah untuk keluarga. 
Hal ini disebabkan karena beberapa waktu lalu, dia 
mengalami kecelakaan ketika sedang menebang pohon. 
Matanya tertancap batang kayu yang mengakibatkan 
matanya yang satu buta. Semenjak itu suami mulai berubah 
hidupnya.

Untuk kebutuhan makan, saat ini mereka masih 
mempunyai sedikit beras yang diperoleh dari maro di lahan 
pertanian tetangga sedangkan sayuran, mereka peroleh 
dari tanaman di pekarangan rumah.

Untuk biaya sekolah anak-anak, mereka telah mendapat 
bantuan PKH sejak tahun 2008 ketika anak pertama masuk 
TK hingga sekarang duduk di kelas 3 SMP. Bantuan PKH 
diterima pada bulan februari dan dibelikan peralatan 
sekolah, kebutuhan sekolah lainnya serta susu anak. 
Biasanya anak-anak berangkat sekolah jalan kaki melewati 
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hutan dan kebun-kebun warga, yang ditempuh sekitar satu 
jam lebih. Seringkali terlambat masuk kelas. Sementara 
sekolah SD lebih dekat dengan rumah.

Beberapa bulan lalu, anaknya yang kelas 6 SD jatuh sampai 
patah tulang dan memerlukan perawatan ke Rumah sakit 
Tegalyoso yang terletak di Klaten, dengan jarak tempuh 45 
menit dari rumah. Kalau penyakit yang parah, biasanya mereka 
pergi ke RSUD Sarjito. Untuk mendapat layanan kesehatan 
mereka menggunakan fasilitas jamkesmas.

Anaknya yang kecil (usia 2 tahun) dari lahir mengalami 
sakit kurang gizi. rupanya kondisi anak dan keluarga ini menarik 
perhatian Bupati. Mereka akhirnya mendapat banyak bantuan 
dari Bupati. Bentuk bantuannya, selain bantuan pengobatan 
anaknya yang kurang gizi, mereka juga mendapat bantuan 
pembangunan rumah layak huni. untuk layanan kesehatan 
posyandu untuk penyadaran pola pikir.

Kebutuhan air, harus mengambil dari sumur umum yang 
terletak di atas sekitar 500 meter. Setiap hari keluarga Indri 
membutuhkan 10 jerigen air.

Informan 5 :  Tar

1. Usia  :  43 tahun

2. Jenis Kelamin :  Perempuan

3. Pekerjaan :  Buruh Tani

4. Pendidikan :  Tidak Tamat SD

5. Alamat : Dukuh Sawah, Desa Krambil Sawit, Kec. 
Saptosari

6. Tanggal wawancara: 17 April 2018

Tarmiyem merupakan salah satu penerima manfaat 
bantuan sosial di dukuh Sawah Kecamatan Saptosari. Tarmiyem 
yang berumur 43 tahun yang pendidikannya tidak tamat SD, 
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mempunyai dua orang anak yang menjadi tanggungan dalam 
keluarganya. Bu Tarmiyem mata pencaharian yang utamanya 
adalah sebagai buruh tani serabutan di sawah ataupun 
di ladang milik orang lain. Beliau dalam kesehariannya 
membabat rumput atau tanaman liar di ladang atau di sawah 
dan menanam tanaman palawija, selain itu juga menyiangi 
rumput serta menyiram pupuk tanaman. Dikatakannya 
dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai buruh tani Bu 
Tarmiyem diberikan Rp.30 sampai Rp.50 ribu per hari dan 
karena penghasilan itupun tidak menentu maka kalau dirata-
ratakan perbulan mendapat kurang lebih sekitar 500 ribuan. 
Keadaan keluarga mereka serba kekurangan dalam memenuhi 
kebutuhan pokoknya, sehingga keluarga mereka merupakan 
keluarga penerima manfaat program bantuan sosial, seperti 
KIP, KIS, RASTRA dan PKH.

Keadaan rumah Bu Tarmiyem cukup luas namun sangat 
sederhana hanya terdapat tiga ruang, yaitu kamar, ruang tamu 
yang tidak ada kursi dan barang-barang lainnya hanya lemari 
kecil saja yang ada dan dua buah kursi yang sudah hampir 
rusak dan ruang dapur. Terlihat keadaan rumahnya nampak 
kurang sehat terlihat kotor banyak barang-barang yang tidak 
terpakai numpuk diruang kamar tidur dan kalaupun ada yang 
sakit di keluarganya mereka memanfaatkan bantuan BPJS 
untuk memeriksakan kesehatannya ke puskesmas walaupun 
jaraknya cukup jauh dengan mengunakan ojek yang harus 
bayar Rp.30 ribu.

Suami Bu Tarmiyem sudah sering sakit-sakitan, yang 
membuat kondisi fisik suami sebagai kepala keluarga tidak 
memungkinkan untuk bekerja yang lebih berat lagi untuk 
mencari uang menopang kebutuhan keluarganya. Melihat 
kebutuhan yang tidak terpenuhi ini, menjadikan anak yang 
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paling besar yang sudah berusia 17 tahun ini putus sekolah di 
usia 13 tahun dan memilih bekerja di kota Yogyakarta sebagai 
asisten rumah tangga pengasuh anak di rumah orang kaya. 
Alasan untuk memilih bekerja dari pada meneruskan sekolah, 
dikarenakan ingin mengurangi beban kehidupan keluarganya 
terutama ingin meringankan beban biaya hidup keluarganya 
yang selama ini kedua orang tuanya yang menanggung dalam 
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Dikatakan Bu Tarmiyem untuk biaya sekolah anaknya 
memang tak cukup walaupun sudah mendapat bantuan 
dari pemerintah, terutama biaya untuk uang saku anaknya 
sekolah yang setiap hari harus mengeluarkan uang sebesar 
Rp.10 ribu ditambah ongkos untuk numpang tetangga sebesar 
empat ribu rupiah, karena jarak dari rumah ke sekolah cukup 
jauh sekitar tiga kiloan. Belum lagi biaya untuk seragam 
sekolah yang biasanya diwajibkan empat stel seragam yang 
berbeda, untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah yang 
harganya mencapai tiga ratus ribuan Bu Tarmiyem kadang 
meminjam atau mengutang dulu ke sodara atau tetangga 
yang mau memberikan pinjaman kepadanya. Dengan muka 
terlihat kurang semangat saat di wawancara Bu Tarmiyem juga 
menuturkan sebetulnya “Anak saya ini semuanya ingin saya 
sekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi apa daya keluarga 
kami sangat kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya, maka kami dengan berat hati anak perempuan saya 
yang paling besar di ijinkan untuk bekerja di kota”. Sebetulnya 
anak saya ini sudah di motivasi dan di berikan pengertian untuk 
terus melanjutkan sekola, baik oleh kedua orangtuanya maupun 
oleh pendamping PKH. Jadi yah sudah karena keadaan dan anak 
saya tidak mau menjadi beban bagi keluarganya, yah otomatis 
biaya untuk pendidikan dialihkan dan dimanfaatkan untuk 
kebutuhan lainnya seperti biaya kesehatan dan kebutuhan 
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makan yang bergizi untuk pertumbuhan adiknya yang masih 
kecil. Bu Tarmiyem juga merasakan bahwa beban untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya terutama untuk kebutuhan 
sehari-harinya terasa sangat kurang sekali, tetapi saya juga 
berkeinginan anak saya untuk tetap melanjutkan bersekolah, 
akan tetapi keadaan ekonomi yang serba kekurangan dan 
tidak berkecukupan, yang akhirnya saya hanya bisa pasrah 
mengndalkan penghasilan dari kerja sebagai buruh tani dalam 
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yah asal bisa makan 
saja sudah cukup, dituturkan Bu Tarmiyem sambil tertunduk 
menuturkan keadaan keluarganya.

Informan 6 :  Parmi

1. Usia  :  38 tahun

2. Jenis Kelamin :  Perempuan

3. Pekerjaan :  Ibu Rumah Tangga

4. Pendidikan :  Tamat SMP

5. Alamat :  Dukuh Nyemuh, Desa Krambil Sawit, Kec. 
Saptosari

Bu Parmi pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai ibu 
rumah tangga dan suaminya sehari-harinya mencari nafkah 
dengan berjualan baso keliling dan sebagai RT di desa nya. 
Bu Parmi mempunyai tiga orang anak, anak yang pertama di 
SMK kelas 2 dan yang kedua di SMP kelas 2 serta yang ketiga 
masih balita, kedua anak ini disekolahnya dikenal mempunyai 
prestasi baik prestasi secara akademik maupun prestasi di 
bidang olah raga dan seni. Terlebih anak Bu Parmi yang paling 
besar mempunyai prestasi juara umum di SMP 2 Saptosari 
dan prestasi di bidang olah raga sepak takraw tingkat nasional, 
sedangkan adiknya yang perempuan sebagai juara kelas di 
sekolahnya. Bu Parmi dan suaminya merasa bangga dengan 
anak-anaknya yang berprestasi meskipun keadaan ekonominya 
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serba kekurangan. Bu Parmi dan suaminya sangat mendukung 
anak-anaknya dan mempunyai niat agar anak-anaknya terus 
bersekolah sampai ke perguruan tinggi. Ia mengatakan akan 
selalu berjuang dan berusaha mencari uang untuk biaya 
sekolah anak-anaknya, walaupun harus menjual harta benda 
seperti televisi ataupun meminjam uang untuk keperluan 
sekolah. Suami Bu Parmi juga sering mencari informasi lewat 
sekolah maupun teman-teman sejawatnya dan informasi dari 
berbagai sumber, mencari tahu bagaimana agar anak-anaknya 
mendapat beasiswa yang dapat meringankan biaya sekolah dan 
kalau bisa gratis semua biaya kebutuhan sekolah. Dikatakan 
syukur alhamdulillah walaupun mendapat bantuan dari PKH 
yang cukup untuk keperluan seragam, dan uang transport 
sekolah, anak-anak nya yang berprestasi ini selalu dimudahkan 
fasilitas-fasilitas yang mendukungnya untuk terus berprestasi, 
seperti kebutuhan buku dan alat tulis serta beasiswa dari 
sekolahnya. Kemudian untuk biaya kesehatannya mereka 
memanfaatkan kartu sehat untuk berobat ke Puskesmas dan 
asupan gizi buat anak yang usia balita cukup terpenuhi untuk 
membeli makanan bergizi dan susu anaknya yang paling 
kecil. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Bu Parmi 
bisa dicukup-cukupkan dari bantuan sosial yang diterimanya, 
untuk makan dan kebutuhan lain sehari-harinya didapat dari 
hasil usaha berjualan bakso.

Informan 7 :  Bu Tumi

1. Usia :  40 tahun

2. Jenis Kelamin :  Perempuan

3. Pekerjaan :  Petani

4. Pendidikan :  Tamat SD

5. Alamat : Dukuh Ketelo, Desa Tegalrejo, Kec. 
Gedangsari
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Bu Tumiyem tinggal bersama empat orang anaknya di 
dukuh Ketelo Desa Tegalrejo yang mana daerah mereka tinggal 
merupakan daerah yang berbukit dan jarak dari rumah ke desa 
dan kecamatan sangat jauh, belum lagi jalan yang turun naik 
dan curam ditambah jalanan yang rusak mengakibatkan akses 
untuk menjangkau ke pusat pelayanan masyarakat cukup sulit. 
Walaupun daerah nya berbukit dan tanah yang berbatuan 
namun subur untuk ditanami tanaman untuk berkebun. 
Terlihat di halaman rumahnya terdapat pohon buah duren, 
sawo, sirsak, lada dan ada tanaman padi yang lahan sawahnya 
sangat kecil. Suami Bu Tumiyem bekerja di Jakarta sebagai 
buruh bengkel yang berpenghasilan tidak tentu, sedangkan Bu 
Tumiyem sendiri pekerjaannya di kebun yang hasil panennya 
bisa dijual. Dikatakan Bu Tumiyem punya lahan kebun ini saya 
mendapatkan dari warisan keluarganya. Anak Bu Tumiyem 
yang paling besar sekolah di SMK yang kedua di SMP yang 
ketiga di SD dan yang paling kecil masih balita, masing-masing 
anak membutuhkan biaya perbulannya yang mencapai sekitar 
dua juta dua ratus ribu rupiah.

Ditanyakan kemanfaatan bantuan sosial yang diberikan 
pemerintah Bu Tumiyem menjawab sambil menarik napas 
dalam-dalam, bahwa bantuan dari PKH dan bantuan lainnya 
dibilang yah cukup untuk membantu walaupun harus 
tambal sulam mensiasati agar bantuan yang diterima dapat 
dimanfaatkan untuk biaya antara sekolah anak dan biaya 
kebutuhan yang lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan 
sehari-hari yang kurang berkecukupan terutama kebutuhan 
akan sandang dan pangan, belum biaya keperluan seragam 
sekolah, buku sekolah LKS dan alat tulis sekolah yang rusak 
atau hilang. Mensiasati pengelolaan uang bantuan sosial 
dan uang penghasilan keluarga Bu Tumiyem ikut arisan 
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ibu-ibu sekitar lingkungan tetangga rumahnya, “yah itung-
itung menabung….” Hasil tabungan dari arisan itu biasanya 
digunakan untuk kebutuhan biaya sekolah anak-anaknya dan 
biaya praktek sekolah sebesar Rp.250.000 dan makan sehari-
hari.

Selain itu keluarga mereka memeriksakan kesehatan 
menggunakan BPJS. Mereka ke puskesmas dengan 
menggunakan jasa ojek tetangganya dengan ongkos sebesar 
tiga puluh lima ribu pergi pulang. Terkadang Bu Tumiyem lebih 
cenderung memeriksakan kesehatan keluarganya dan untuk 
melahirkan ke RSUD yang ada di Klaten karena jaraknya lebih 
dekat dibandingkan ke RSUD yang ada di Kabupaten Gunung 
Kidul. Terlihat keadaan rumah joglo mereka yang besar namun 
sangat sederhana yang masih berdinding dari bilik bambu, dan 
atap genteng tanpa plafon sehingga terlihat terbuka. Keluarga 
mereka dan tetangganya mempunyai MCK yang dibiayai dana 
dari Jepang seperti Bak penampungan air besar dan pipa air 
yang menyalurkan air bersih ke rumah-rumah sekitarnya akan 
tetapi untuk penyediaan air bersih mereka harus membayar 
sebesar lima ribu rupiah per satu kubik. Adapun jamban 
keluarga mereka sangat sederhana dibuat dari terpal plastik 
dan atasnya terbuka, kecuali MCK buat umum yang didanai 
dari Jepang sudah tertutup dan di tembok.

Dari kasus-kasus yang diungkapkan informan dari hasil 
wawancara tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa aksesibilitas 
KPM dalam bidang kesehatan dan pendidikan masih 
belum mencapai akses universal. Dalam hal ini untuk biaya 
pendidikan misalnya, manfaat bantuan sosial dapat dikelola 
untuk dimanfaatkan terutama untuk biaya sekolah seperti 
transport, beli buku dan alat tulis dan uang jajan serta biaya 
seragam sekolah. Akan tetapi dari hasil wawancara, mereka 
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juga menyatakan untuk biaya sekolah terkadang harus pinjam 
uang karena masih kurang untuk memenuhi kebutuhan 
sekolah anak-anaknya.
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BAB III
AKSESIBILITAS LAYANAN SOSIAL DASAR 

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

3.1 Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar Pendidikan

3.1.1. Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar Pendidikan
 Kabupaten Agam

1. Partisipasi Sekolah

Bantuan sosial yang diterima sangat membantu 
biaya sekolah. Sebagian besar kepala keluarga (suami) 
bekerja sebagai buruh tani yang menerima uang dari hasil 
pembagian tiap panen palawija satu kali dalam tiga bulan. 
Selain kepala keluarga itu mengolah tanah milik keluarga 
isteri dengan penghasilan yang cukup atau pas-pasan 
untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti makan dan 
keperluan anak-anak. Anak-anak sekolah dan rajin. Sebab 
sudah menjadi kesepakatan pendampingan jika anak tidak 
sekolah, maka dana yang diterima akan dipotong.
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Pengawasan pendamping diperoleh dari laporan 
sekolah dan pengamatan, sehingga anak-anak hanya 
sekolah. Kalaupun membantu orang tua dianggap biasa 
karena mengisi waktu luang. Bantuan sosial sangat 
bermanfaat saat awal masuk sekolah karena dibelikan 
untuk kebutuhan utama seperti tiga model seragam yaitu; 
sepatu, tas, baju putih dan celana putih atau rok putih, 
seragam pramuka, baju batik, dan kaos olahraga. Sedangkan 
untuk keperluan lain seperti jajan dan tugas-tugas sekolah 
biayanya diperoleh dari penghasilan orang tua yang tidak 
tentu jumlah dan pengeluarannya. Misalnya tiap mata 
pelajaran yang memerlukan Lembaran Kerja Sekolah (LKS) 
mencapai Rp.100 ribu.

Jajan anak sekolah tergantung dari tingkatan dan jarak 
sekolah. Tingkat SD tiap hari paling rendah Rp.5 ribu dan 
tertinggi Rp.8 ribu. Tingkat SMP atau SMA paling rendah 
Rp.10 ribu, dan kadang-kadang sekitar Rp.15 ribu karena 
kebutuhannya lebih banyak. Termasuk juga peralatan 
sekolah harus dibantu dengan penghasilan orang tua. 
Peralatan sekolah dan seragam merupakan hal pokok, 
sehingga tiap anak harus memiliki peralatan sekolah 
lengkap. Jika keperluan sekolah belum mendapat bantuan 
sosial, maka orang tua akan mencari biaya tertentu untuk 
memenuhinya. Paling banyak mengandalkan penghasilan 
orang tua sebagai buruh tani atau pekerjaan lain. Orang 
tua jarang meminjam ke pihak lain karena tidak memiliki 
jaminan tertentu yang disayaratkan peminjam. Misalnya 
meminjam di bank selalu meminta jaminan yang sesuai 
dengan jumlah pinjaman yang diinginkan. Ada koperasi 
nagari, tetapi mereka harus memenuhi syarat seperti 
membayar iuran pokok dan iuran bulanan.
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Terkait dengan membiayai praktek sekolah dan ekstra 
kurikuler hanya dialami pelajar yang sekolah di SMP dan 
SMA. Tingkatan sekolah ini sudah banyak memerlukan 
dana untuk praktek dari berapa mata pelajaran seperti 
agama, matematika, biologi, kimia, dan fisika. Dari hasil 
pengumpulan data terhadap 10 KPM tidak ditemukan 
penghambat dalam partisipasi anak untuk bersekolah 
dikarenakan anak bersekolah yang letaknya tidak jauh dari 
domisili mereka khususnya pada anak yang masih duduk 
di Sekolah Dasar (SD), dimana jarak antara rumah dengan 
SDN adalah sekitar 3-5 kilometer dan mampu ditempuh 
dengan berjalan kaki sekitar 15 menit.

Kecamatan IV Koto merupakan Kecamatan yang cukup 
luas wilayahnya, telah memiliki beberapa pusat layanan 
pendidikan yang cukup lengkap di antaranya beberapa 
SD Negeri dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang berada di 
tengah-tengah masyarakat. Dalam beberapa wawancara 
dengan salah satu KPM, partisipasi anak bersekolah sangat 
tinggi, hanya saat tertentu penghambat partisipasi anak 
untuk bersekolah adalah ketika musim tidak menentu yang 
membuat anaknya menderita sakit, seperti flu, demam dan 
penyakit tropikal lainnya. “Anaknya ga pernah ga sekolah, 
masuk terus sekolah, paling ga masuk karena sakit, demam 
pilek biasa, apalagi musim begini, itu juga kadang sakit 
sudah dilarang juga memaksakan sekolah” (ER, April 2018).

Lain halnya informan EW, ia memiliki anak usia 
sekolah namun tidak disekolahkan, menderita disabilitas 
mental dan tidak sekolah, sehari-hari ia hanya bermain 
dengan tetangganya. EW mengaku ia tidak menyekolahkan 
anaknya dikarenakan di Kecamatan IV Koto tidak ada 
sekolah yang mampu menampung anaknya seperti Sekolah 
Luar Biasa (SLB) atau Panti Sosial. SLB hanya ada di Kota 
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Bukittinggi, yang lokasinya jauh dari kediamannya selain itu 
biaya yang tinggi baik dari sisi Biaya Sekolah, Transportasi 
lintas Kabupaten/Kota dan lain lain juga membuat EW 
memutuskan untuk tidak menyekolahkan anaknya hingga 
saat ini. “Dia sudah dari lahir begitu (tuna rungu), dan 
mentalnya yah. Ngga, ga disekolahin dari kecil sampai 
sekarang, ya sehari-hari itu lagi main sama tetangga kadang 
main sama anjing peliharaan” (EW, April 2018).

Dengan adanya bantuan PKH dan KIP dirasa beberapa 
KPM cukup membantu anak dalam bersekolah, bantuan 
PKH cair dalam 4 tahap senilai 1.890.000 dan KIP cair 
dalam 1 kali di bulan Juli senilai 450 ribu. Bantuan tersebut 
kebanyakan KPM khususnya lebih diperuntukan untuk 
membeli seragam anak sekolah, sepatu dan alat tulis anak-
anak. Namun dalam hal biaya transpor anak sekolah dan 
uang jajan tidak menggunakan dana dari bantuan yang 
telah diberikan kepada KPM, melainkan dari penghasilan 
keluarga KPM.

a. Biaya Transport

Dana bantuan sosial khususnya PKH (Program 
Keluarga Harapan) yang diberikan kepada 10 KPM 
yeng menjadi sampel, tidak terlalu berpengaruh pada 
peruntukan biaya transpor anak-anak KPM untuk 
sekolah khususnya pada tingkat SD (Sekolah Dasar). 
Dari hasil wawancara dan observasi, kebanyakan anak-
anak KPM bersekolah yang letaknya tidak jauh dengan 
domisili mereka, hanya sekitar 3-4 km dari rumah KPM, 
sehingga anak-anak KPM tidak menggunakan biaya 
transpor untuk ke sekolah karena mereka kebanyakan 
berjalan kaki dari rumah menuju sekolah. Seperti 
penuturan salah satu KPM berikut yang menyatakan 
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bahwa anak-anaknya ke sekolah (SD) berjalan kaki 
karena hanya 3 km dari rumahnya “Anak-anak sekolah 
jalan kaki saja dekat dari rumah hanya sekitar 3 
kilometer dari sini, ada jalan tembus juga paling tidak 
15 menit ke sekolah .” (ER, April 2018).

Informan NS, AF dan EW yang memiliki anak 
sekolah di SD pun demikian menuturkan bahwa anak-
anak bersekolah dengan berjalan kaki. Informan EW 
mengatakan meski berbeda dengan yang lain yaitu 
5 kilometer jarak dari rumah dengan sekolah anak-
anaknya tetap berjalan kaki “5 kilometer kira-kira ya 
jalan kaki bareng taman-temannya adalah sekitar 
30 menit ke sekolah dari rumah”(EW, April 2018). 
Informan FT yang memiliki anak sekolah tingkat SLTP 
sehari-hari sekolah mengenakan biaya transport untuk 
menuju sekolah yang kira-kira 10 kilometer dengan 
menggunakan angkot Rp.5 ribu pulang-pergi. “Beda 
yah yang ini mah SMP agak jauh pulang pergi biasanya 
Rp.5 ribu naik angkot, yah biayanya dari saya sendiri ga 
dari bantuan kan tiap hari ngeluarin transpornya, ya 
saya kerja di Parak dapet Rp.50 ribu sehari buat anak 
transpor jajan.” (FT, April 2018)

b. Uang Jajan

Dari hasil wawancara dengan beberapa KPM, uang 
jajan untuk anak-anak diambil dari pendapatan hasil 
bekerja KPM dan suami. Karena rata-rata pengeluaran 
untuk jajan adalah setiap hari oleh karena itu dana uang 
jajan menurut KPM tidak dari bantuan yang diberikan. 
Rata-rata anak KPM yang dikunjungi adalah minimal 
memiliki 3 anak, namun yang bersekolah ada yang 
hanya 2 anak, sehingga dalam satu hari KPM dapat 
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mengeluarkan uang untuk jajan anak minimal Rp.8 
ribu untuk anak-anaknya yang bersekolah.

Informan NS memiliki 3 anak, namun yang 
bersekolah di SD ada 2 anak sehingga ia mengeluarkan 
Rp.8 ribu, masing-masing Rp.4 ribu. Menurutnya, “Iya 
ini satu-satu saya kasih Rp.4 ribu untuk jajan seharinya 
ya jadi Rp.8 ribu” (NS, April 2018). Namun berbeda 
dengan informan AF untuk 2 anak yang sekolah di 
SD ia mengeluarkan Rp.10 ribu. “Anak ke-1 jajan Rp.5 
ribu dan anak ke-2 juga sama.” (AF, April 2018). Lain 
halnya dengan ER yang memiliki 3 anak walaupun 
ada 1 anak yang tidak sekolah karena keterbatasan ia 
memberikan uang jajan. “Anak ke-1 dikasih Rp.4 ribu, 
anak ke-2 jajannya Rp.5 ribu, anak ke-3 walaupun 
gak sekolah minta jajan juga Rp.5 ribu.” (ER, April 
2018). ER mengatakan untuk biaya jajan sehari-hari 
anaknya hanya mengandalkan dari pendapatannya 
sebagai buruh tani ia pun memberikan 2 anaknya yang 
bersekolah Rp.10 ribu per hari. Ibu FT mengeluarkan 
pendapatannya kepada 4 orang anaknya yang sekolah 
“Banyak yah untuk jajan per hari. Anak yang ke-1 
bisa Rp.5 ribu, anak ke-2 malah Rp.10 ribu per hari 
mintanya, anak ke-3 dia saya kasih Rp.3-4 ribu dan 
anak ke-4 Rp.2-3 ribu.” (FT, April 2018).

c. Seragam

Dalam hal pembelian seragam, dari hasil 
wawancara dengan KPM biasanya membeli seragam 
disaat tahun ajaran baru atau kenaikan kelas biasanya 
di bulan Juli, namun jika belum ada biaya pembelian 
seragam dapat dilakukan pada saat waktu tertentu 
dengan kondisi seragam yang sudah tidak layak pakai 
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lagi misalnya. Bantuan sosial seperti PKH dan KIP 
dirasa cukup membantu dalam hal pembelian biaya 
seragam anak-anak. Informan ER mengatakan bahwa 
dana bantuan PKH digunakan di antaranya untuk 
membeli seragam. “Iya kemaren dapat uang bantuan 
saya belikan 2 stel seragam masing-masing Rp.75 ribu 
jadi Rp.150 ribu untuk 2 anak saya yang SD karna udah 
rusak yah.” (ER, April 2018).

Informan AF pun mengaku demikian. Katanya, 
“Uangnya ya saya beliin seragam satunya itu Rp.80 ribu 
saya beli kemarin saya beli 2 seragam.” (AF, April 2018). 
Informan ER mengatakan, “Saya beli banyak seragam 
kemarin itu anak saya yang pertama itu Rp.100 ribu 
sesetel, anak ketiga Rp.70 ribu sesetel, tapi ini kemaren 
saya beli kalo dah rusak kan saya ganti.” (ER, April 
2018).

d. Alat Tulis

Peruntukan lain dari pemberian bantuan sosial 
PKH dan KIP adalah untuk membeli alat tulis berupa 
tas, buku tulis dan sepatu. Informan ER mengatakan 
“Jika bantuan dari pencairan PKH kemarin dibelikan 
sepatu dan alat tulis buku untuk anak kira-kira habis 
Rp.350 ribu. Kalau buku pelajaran dipinjamkan dari 
sekolah, ada hanya biaya fotocopy ini sih dari pribadi.” 
(ER, April 2018). Informan FT juga membelanjakan 
bantuan sosial sebagaimana berikut “Kemarin pas 
rusak sepatu saya beliin sepatu sama tas dan buku, itu 
untuk anak no 3 dan 4.” (FT, April 2018).

Lain halnya dengan informan AF bantuan PKH 
didapatkannya tidak digunakan untuk membeli alat 
tulis, “Untuk bayar uang nagaji untuk 2 anak, untuk 
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uang khataman Al-Quran untuk 1 anak sama bukunya 
sama sebagian ditabung.” (AF, April 2018). Informan 
ER mengatakan peruntukan bantuan sosial yang 
diberikan, “Untuk membeli buku tulis, alat tulis dan 
sepatu pada anak ke 1 dan anak ke 3 dibelikan alat tulis 
dan fotocopy” (ER, April 2018). Sedangkan informan NS 
mengatakan peruntukan bantuan sosial dipakai untuk 
“Membeli peralatan tulis, tas dan sepatu karena harus 
diganti.” (NS, April 2018).

e. Biaya Praktik

Rata-rata anak KPM yang ditemui masih duduk 
di bangku Sekolah Dasar (SD) namun demikian ada 
beberapa anak KPM yang sudah duduk di bangku SLTA. 
Pada anak KPM yang masih SD menurut informan NS 
dan AF “Tidak ada praktik di Sekolah Dasar, hanya 
prakarya, dan biaya nya yang dikeluarkan tidak ada 
kalau untuk praktik” (AF, April 2018). Lain halnya pada 
anak KPM yang telah duduk di bangku SLTA ada biaya 
praktikum yang harus dikeluarkan seperti penuturan 
informan ER “Ada kemarin praktik IPA semacam 
pertanian, pembibitan perikanan begiru kemarin kena 
Rp. 50 riu.” (ER, April 2018).

f. Biaya Ekstrakulikuler

Ekstrakulikuler merupakan kegiatan tambahan 
diluar kegiatan sekolah yang utama, dari hasil 
pengumpulan data yang mayoritas anak KPM amsih 
duduk di SD tidak ada kegiatan ekstrakulikuler didalam 
sekolah. Informan ER, EW dan NS yang memiliki anak 
masih SD tidak mengikuti kegiatan ekstrakulikuler jadi 
tidak ada biaya untuk ekstrakulikuler “Anak saya ngga 
ikut ekskul jadi ya ga ada biaya”. Berbeda pada informan 



141Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar ..........

AF yang anaknya sudah SD kelas 5 ia menyatakan “Ya 
ngga ada biaya ekskul, tapi anak saya ikut pramuka aktif, 
paling ga kemarin dia minta beliin tongkat pramuka, tali 
kemah, lecana gitu keluar biaya juga”. Informan FT pun 
mengatakan demikian, bahwa “Anak ke 1 dan ke 2 ikut 
kegiatan pramuka dan drumband tidak ada biaya yang 
dipungut namun ada biaya kas Rp 5000 per minggu dan 
uang ke sekolah (jajan).” (AF, April 2018).

2. Kehadiran sekolah

Di Kabupaten Agam, aspek kehadiran sekolah masih 
maksimal karena dimotivasi oleh pendamping berdasarkan 
ketentuan yang berlaku bagi penerima manfaat. Pada sisi 
lain, semua anak usia sekolah dalam KPM yang dijadikan 
informan juga masih optimal kehadiran sekolahnya 
(kehadiran sekolah terus-menerus), kecuali jika anak 
tertimpa sakit dalam waktu tertentu.

a. Bantuan sosial dapatkan membantu kehadiran 
(mayoritas, atau 85% dalam persyaratan PKH) anak 
sekolah?

Bantuan sosial PKH mempersyaratkan syarat 
minimal kehadiran anak untuk ke sekolah minimal 
85% dari total kehadiran. Dari mayoritas KPM yang 
diwawancarai informan AF misalnya mengatakan 
bahwa anak-anaknya tidak pernah membolos kecuali 
dalam keadaan tertentu sakit dan terkadang sakit pun 
memaksakan untuk masuk sekolah “jarang bolos, cuma 
kalo sakit aja ga masuk, kadang ngotot masuk tapi saya 
ga bolehin kecuali ga parah-parah amat”. (AF, April 
2018).

b. Bantuan sosial memberikan semangat anak untuk hadir 
ke sekolah?
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Bantuan sosial yang diberikan sedikit banyak 
mempengaruhi semangat anak untuk bersekolah. 
Karena dengan peralatan yang dibeli dan baru 
memberikan motivasi mereka untuk berangkat ke 
sekolah dan belajar. Informan AF mengatakan “ya ada 
tambahan peralatan memotivasi anak untuk sekolah” 
(AF, April 2018). Serta informan NS mengatakan “ ya 
apa yang dimauinya dapat ya jadi semangat ke sekolah” 
(NS, April 2018).

3. Prestasi Anak di Sekolah

Prestasi di sekolah hanya diketahui guru sebab ukuran 
prestasi bukan hanya secara akademis melalui hasil juara 
kelas dan lainnya. Guru sangat paham siapa saja yang 
dianggap berprestasi, sehingga ukurannya ada di kelas 
masing-masing.

Organisasi yang dikenal hanya tingkat SMA yang 
sudah banyak kegiatan baik terkait dengan mata pelajaran 
maupun terkait dengan ekstra kurikuler.

a. Bantuan sosial dapatkan meningkatkan prestasi 
(kriteria ketuntasan minimal) anak sekolah atau tidak?

Dari hasil wawancara belum ada bukti 
yang menunjukan bahwa bantuan sosial dapat 
meningkatkan prestasi anak di sekolah. Namun dari 
hasil wawancara beberapa anak KPM cukup dibilang 
berprestasi. Informan AF mengatakan bahwa “anak 
saya yang ke 1 kelas 1-3 dapat ranking 1 dan kelas 4 
dapat rangking 2, anak ke 2 ga dapat rangking tapi 
masuk dalam 10 besar” (AF, April 2018). Informan NS 
mengatakan bahwa “anak ke 1 kelas 5 SD ga dapet 
ranking kemarin, anak ke 2 yang 2 SD dapet ranking 
2” (NS, April 2018). Informan FT yang memiliki 4 anak 
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mengatakan “anak ke 1 dapat ranking 5 besar kemarin, 
anak ke 2 kemarin tinggal kelas karena keseringan main 
ga mau belajar walaupun masuk sekolah terus, anak ke 
3 dapet rangking 8 tadinya jadi 12 karena sering main 
pulang sekolah dan anak ke 4 dapet rangking 12 jadi 17 
karena sering main juga.” (FT, April 2018).

b. Bantuan sosial yang Bapak/Ibu dapatkan meningkatkan 
keaktifan berorganisasi anak sekolah?

Dari hasil wawancara belum ada bukti yang cukup 
untuk dapat mengatakan bahwa dengan adanya 
bantuan sosial mampu memingkatkan keaktifan 
berorganisasi anak di sekolah. Namun menurut FT 
anaknya aktif berorganisasi Pramuka di sekolah karena 
di wajibkan oleh sekolah untuk SLTP dan SLTA “kalo 
ikut pramuka mah wajib ini yang SMP dan SMA ikut, 
ya dikasih uang jajan juga jadi semangat ikutnya” (FT, 
April 2018). Lain halnya pada informan lainnya yang 
masih SD bahwa belum ada organisasi di sekolah.

4. Mengurangi tingkat putus sekolah

Dari bantuan sosial yang diterima secara umum 
membuat anak usia sekolah dalam keluarga bersekolah dan 
mencatat tingkat kehadiran sekolah yang tinggi. Menurut 
beberapa informan dan tokoh masyarakat, bahwa putus 
sekolah hanya terjadi pada tingkat SMP atau SMA. Biasanya 
mereka menyelesaikan sekolah dan memperoleh ijazah atau 
menamatkan sekolah atau dinyatakan lulus dari kelas tiga 
SMP. Akan tetapi untuk melanjutkan ke jenjang SMA para 
orang tua tidak sanggup karena pasti memerlukan biaya 
yang besar. Sementara pekerjaan orang tua kebanyakan 
buruh tani.
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Ada juga orang tua merasa perlu menyekolahkan 
anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Biasanya orang tua 
yang memiliki pekerjaan selain buruh tani dan keluarga 
yang berada.

Anak yang putus sekolah mempunyai kecenderungan 
bekerja sama dengan yang dilakukan orang tuanya sebagai 
buruh tani. Menjadi buruh tani sangat mudah karena 
pertanian di Nagari Balingka kebanyakan palawijaya yang 
panen tiga bulan sekali, tetapi tidak mengenal musim. 
Oleh karena itu banyak dibutuhkan tenaga kerja, tentunya 
akan memperoleh upah atau penghasilan sesuai dengan 
kesempatan yang ada. Jadi tiap hari ada kegiatan pertanian, 
teutama saat panen.

Mengenai aspek apakah bantuan sosial yang didapatkan 
KPM menjamin anak tetap bersekolah, didapat hasil yang 
positif.

Wajib belajar sekolah di tingkat SD dan SLTP, pada 
saat ini kebanyakan anak KPM masih duduk di bangku SD. 
Informan meyakini dengan adanya bantuan anak-anak 
mereka tetap menjamin anaknya hingga sekolah ditingkat di 
atasnya. Adanya biaya sekolah gratis dari Pemda menjamin 
anak-anak mereka untuk bersekolah, dimana SPP sekolah 
ditiadakan. Dan pemberian bantuan tambahan sekolah 
seperti PKH dan KIP untuk membeli perlengkapan atau 
peralatan sekolah juga menjamin anaknya untuk dapat 
melanjutkan sekolah. Informan AF dan FT misalnya mereka 
yakin dengan adanya banyaknya bantuan pendidikan 
anaknya tidak akan putus sekolah “Gratis sekolah wajib 
disini dari Pemda SPP gratis, anak saya bisa lanjut ke SMP 
lagi nanti kan ada juga KIP PKH ya lumayan alhamdulillah 
bisa membantu sekolah anak-anak.” (AF, April 2018).
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5. Memicu sekolah yang berkelanjutan, terutama melalui efek 
(a) hingga (d)

Tidak menjamin sekolah berkelanjutan. Sebagaimana 
daerah lain yang menetapkan sekolah wajib tingat SD dan 
SMP dengan kebijakan sekolah gratis yang artinya sekolah 
tidak dipungut biaya. Kecuali pemenuhan kebutuhan 
sekolah yang harus disediakan orang tua seperti sepatu, 
tas, buku, dan seragam. Di lokasi semua tingkat sekolah 
memerlukan biaya yang dipungut sekolah dengan sebutan 
Uang Komite sesuai dengan tingkat sekolahnya. Contoh 
tingkat SD seorang murid membayar Rp.60 ribu per tahun 
yang dibayar di awal tahun masuk sekolah.

a. Bantuan sosial yang Bapak/Ibu dapatkan membuat 
anak tetap melanjutkan bersekolah ke jenjang yang 
lebih tinggi?

Pada pendidikan sekolah wajib SD SMP, KPM 
meyakini anaknya akan tetap melanjutkan sekolah ke 
jenjang yang lebih tinggi, dari SD lanjut ke SLTP. Namun 
pada kasus anak yang sudah SLTA mau melanjutkan ke 
Perguruan Tinggi belum ada optimisme KPM untuk 
membuat anak-anaknya tetap lanjut bersekolah. 
Informan FT mengatakan “Anak saya yang SMA mau 
kuliah walaupun masih setahun lagi tapi memang 
masalah biaya ya. Biaya kuliah besar, tapi katanya mau 
ikut BIDIK MISI. Ya cari-cari beasiswa aja dulu gimana 
nanti” (FT, April 2018).

6. Mengurangi anak bekerja yang mengganggu bersekolah, 
melalui efek penghasilan dan kecenderungan menghadiri 
dan terus bersekolah

Keluarga penerima manfaat, umumnya tidak 
mengharuskan anak-anak bekerja di kebun atau kerja 
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lainnya. Hal ini terkait dengan ketentuan yang berlaku bagi 
semua penerima manfaat, Kecuali anak-anak yang disuruh 
orang tuanya membantu di kebun dan tidak menerima 
upah.

Dari hasil wawancara beberapa informan yang memiliki 
anak yang bersekolah maupun yang sudah cukup dewasa 
tidak ada yang membantu orang tua nya bekerja sebagai 
buruh tani di Parak, sehingga kegiatan belajar disekolah 
berjalan dengan baik. Orang tua penerima bansos tidak 
menyuruh anak mereka untuk membantu mereka bekerja 
di parak/kebun.

7. Mengurangi ketimpangan gender dalam seluruh aspek di 
atas

Anak-anak yang sekolah tidak dibedakan antara 
laki-laki dan perempuan. Bagi mereka yang berprestasi 
tetap melanjutkan sekolah sampai orang tuanya mampu 
membiayai. Ada juga anak keluarga penerima manfaat 
yang bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi di 
Bukittinggi, Padang atau di luar wilayah Sumatera Barat.

Baik anak laki-laki maupun perempuan masing-masing 
memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah, dalam 
hasil wawancara dengan informan tidak ada pembedaan 
untuk anak perempuan dalam bersekolah, malah dari 
temuan ada 1 anak KPM perempuan menempuh pendidikan 
Perguruan Tinggi di Kota Bukit Tinggi.

3.1.2. Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar Pendidikan 
Kabupaten Sukabumi

1. Partisipasi Sekolah

Terkait layanan pendidikan yang diberikan kepada KPM 
Desa Cikurutug untuk partisipasi sekolah, menurut KPM 
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jarak lokasi rumah tinggal KPM dengan sarana pendidikan 
dan kesehatan sebenarnya cukup terjangkau karena lokasi 
sarana pendidikan SD tersedia pada hampir semua desa. 
Sarana pendidikan SD negeri di Kecamatan Cireunghas 
juga tersedia, sedangkan SLTP dan sarana kesehatan juga 
relatif mudah terjangkau bagi kebanyakan penduduk.

Ketika ditanya apakah bantuan sosial yang didapat 
membantu anak untuk bersekolah, terungkap bahwa 
mereka mengatakan sepakat dapat membantu anaknya 
bersekolah. Bantuan sosial yang didapat juga dianggap oleh 
hampir seluruh informan dapat membantu biaya transport 
anak ke sekolah.

Selanjutnya, ketika ditanya apakah bantuan bisa 
membantu uang jajan anak dan membantu untuk membeli 
baju seragam hampir seluruhnya menyatakan dapat 
membantu kebutuhan tersebut, dan sebagian berpendapat 
belum bisa membantu seluruhnya. Dengan memperoleh 
bantuan tampaknya anak menjadi lebih semangat untuk 
bersekolah. Disamping anak kelihatan semangat belajar 
ada juga yang menjawab bahwa uang jajan yang diberikan 
pada anak didapat dari hasil pekerjaan sebagai buruh tani. 
Seperti disampaikan salah satu informan,

“Dengan bantuan sosial yang kami terima selain 
membantu biaya menuju ke lokasi sarana pendidikan 
sebagai transport dan uang jajan, juga bermanfaat dalam 
memenuhi kebutuhan seragam sekolah, seragam olah raga 
dan buku tulis. Bahkan sebagian masih bisa digunakan 
untuk biaya praktik dan untuk biaya ekstrakulikuler yang 

ada di sekolahnya”.

Dengan adanya bantuan tersebut KPM mengatakan 
bahwa para orang tua merasa adanya jaminan terhadap 
anaknya untuk bisa tetap mengikuti pendidikan/sekolah 
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hingga batas usia wajib belajar 9 tahun atau lulus SD dan 
SMP dan anak-anaknya merasa nyaman bersekolah karena 
kebutuhan-kebutuhan pokok sekolahnya tercukupi oleh 
orang tuanya. Hal itu terlihat dari penuturan salah satu 
informan, “Beban kami selaku orang tua sangat terbantu 
dengan adanya bantuan sosial untuk membeli peralatan 
sekolah atau untuk memenuhi sebagian biaya pendidikan 
sehingga anak-anak kami lebih rajin untuk datang ke 
sekolahnya.”

Dalam konteks partisipasi sekolah, hasil penelitian Bank 
Dunia (2010) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan 
jumlah jam belajar 0,7 jam dalam seminggu untuk SMP dan 
peningkatan jumlah jam belajar 20 menit dalam seminggu 
untuk SD. Penelitian Nainggolan, et al. (2012), juga 
mengungkapkan bahwa secara umum PKH berdampak 
positif bagi partisipasi sekolah anak dari rumah tangga 
sangat miskin. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan 
antara kondisi RTSM sebelum PKH dengan sesudah PKH 
dalam indikator-indikator partisipasi bidang pendidikan 
dan bidang kesehatan, artinya bahwa kondisi sesudah PKH 
lebih baik daripada kondisi sebelum PKH.

2. Kehadiran Sekolah

Ketika ditanya apakah bantuan sosial yang diberikan 
dapat membantu kehadiran dan semangat anak untuk ke 
sekolah. Salah satu informan manyatakan, “Tentu dengan 
adanya bantuan sosial anak lebih giat bersekolah karena 
anak-anak kami dengan memperoleh bantuan tersebut 
seperti dituntut untuk rajin ke sekolah”.

Selain itu mereka menyatakan bahwa bantuan sosial 
tersebut dapat meningkatkan komitmen untuk selalu hadir 
dan bersemangat untuk ke sekolah. Selain kehadiran siswa 
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menjadi salah satu acuan dan kadang merupakan prasyarat 
seorang anak dalam mengikuti ujian pada kenaikan kelas.

Hasil wawancara dengan perwakilan dinas pendidikan 
terungkap bahwa peserta didik anak-anak wilayah Kab 
Sukabumi, dengan melalui PKH khususnya, cukup 
mendorong anak-anak KPM rajin sekolah. Bahkan melebihi 
target kehadiran yaitu 85% sebagai persyaratan penerima 
PKH dan cukup memberikan semangat anak-anak KPM 
masuk sekolah.

Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran siswa-
siswa KPM berangkat ke sekolah adalah masalah jarak 
lokasi lembaga pendidikan. Dari jalan raya desa ke lokasi 
pendidikan dan kesehatan SD s.d. SLTP kurang lebih 
berjarak 500 m s.d. 3 km, sedangkan lokasi SLTA negeri 
jaraknya kurang lebih 5 km. Karena SLTA adanya di wilayah 
Barat Kota Kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan 
Sukaraja sebagai kecamatan induk sebelum Kecamatan 
Sukaraja dimekarkan.

3. Prestasi Anak di Sekolah

Dari hasil wawancara dengan informan secara pasti 
belum nampak yang menunjukkan bahwa bantuan sosial 
dapat meningkatkan prestasi anak di sekolah masing-
masing. Dengan pertanyaan apakah bantuan sosial yang 
diterima dapat meningkatkan prestasi/pendidikan dan 
keaktifan beroganisasi anak di sekolah, didapat dari hasil 
wawancara beberapa KPM menyatakan bahwa cukup 
dibilang berprestasi. Salah satu orang tua menyebutkan, 
“Bantuan tersebut sedikit banyak berpengaruh pada prestasi 
anak dan keaktifan anak. Anak kami di SD ada yang nilai 
rata-rata raportnya di atas delapan”. Sebagian informan 
juga menjawab dapat menambah aktif berorganisasi di 
sekolah, salah satunya ada yang menjadi pengurus OSIS. 
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Boleh dikatakan semuanya menjawab bahwa bantuan 
sosial tersebut dapat membantu meningkatkan prestasi 
di sekolah mereka, dan belum semua menjawab bahwa 
bantuan itu dapat meningkatkan keaktifan berorganisasi 
di sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan 
prestasi dalam pendidikan menjadi penting karena dengan 
pendidikan dapat meningkatkan martabat.

Selain itu dari hasil FGD di Kabupaten Sukabumi 
menurut Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sukabumi berpendapat berdasarkan Program yang ada di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi: mengungkapkan 
bahwa ada program untuk layanan keluarga kurang mampu, 
diantaranya adalah “adanya dana transisi”. Dana Transisi 
ini merupakan dana bantuan untuk anak yang berasal 
dari keluarga miskin, yang telah tamat Sekolah Dasar (SD) 
yang tidak punya biaya atau mampu untuk melanjutkan 
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ke tingkat lanjutan 
pertama (SMP) Negeri ataupun Swasta. Dana Transisi 
ini juga diperuntukkan bagi siswa yang telah selesai atau 
tamat dari sekolah lanjutan pertama (SMP) yang mau 
melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan tingkat atas (SMA) 
sederajat. Di Dinas Pendidikan selain ada program dana 
transisi juga ada program dana prestasi yang bersumber 
dari APBD, Dana Indonesia Pintar (PIP) yang berasal dari 
APBN/Kementerian dan ada juga program kerja sama 
dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal 
pengurusan akte kelahiran bagi anak yang tidak mampu 
untuk persyaratan masuk sekolah.

4. Mengurangi Tingkat Putus Sekolah

Seorang informan Al menyatakan “dengan bantuan 
sosial tentu dapat mengurangi tingkat putus sekolah 
anak, karena anak kami mendapatkan bantuan untuk 
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menunjang keperluan-keperluan pendidikannya”, demikian 
pengakuan seorang penerima bantuan. Dari data yang ada 
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima pada 
batas-batas tertentu dapat membantu mengurangi tingkat 
putus sekolah.

Selanjutnya juga diperoleh informasi dari KPM, bahwa 
semua anak KPM tidak ada anak-anak yang bekerja seperti 
layaknya orang dewasa, dalam pengertian mendapat 
upah secara profesional dari tempatnya bekerja. Adapun 
yang dimaksud bekerja bagi informan KPM adalah dalam 
membantu orangtuanya, antara lain adalah: membantu 
mengerjakan sawah/ladang saat tidak sekolah, membantu 
mencari pakan ternak, ataupun berjualan secara informal 
saja. Artinya tidak ada anak-anak KPM yang mereka bekerja 
walau informal hingga mengganggu jam sekolahnya. Dalam 
membantu bekerjapun, orangtua tidak membedakan peran 
anak laki-laki dan anak perempuan, karena bertujuan agar 
semua anak dapat lebih mempunyai tanggungjawab dan 
belajar untuk hidup tidak tergantung pada orang tua.

Dalam perspektif sosial, pendidikan cenderung akan 
melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai 
peranan penting dalam proses perubahan sosial di 
dalam masyarakat. Pendidikan menjadi determinan 
dalam mendorong percepatan mobolitas masyarakat, 
yang mengarah ke pembentukan formasi sosial baru. 
Formasi sosial baru itu terdiri dari lapisan masyarakat 
kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen penting 
dalam mengukuhkan daya rekat sosial (Alhumami, 2012). 
Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu 
menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial 
dalam masyarakat, keluarga, komunitas, perkumpulan 
masyarakat dan organisasi sosial.
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5. Memicu sekolah yang berkelanjutan

Sebagian informan menyatakan bahwa dengan adanya 
bantuan cenderung akan memicu untuk melanjutkan 
sekolah yang tinggi lagi. Dan hanya dengan pendidikan yang 
dapat mengubah untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan 
pendidikan dimungkinkan untuk memutus tali kemiskinan.

Bantuan sosial yang KPM dapatkan membuat anak 
tetap melanjutkan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 
Pada pendidikan sekolah wajib hingga jenjang SLTP, KPM 
dapat meyakini dengan menyatakan bahwa anaknya akan 
tetap melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dari 
SD lanjut ke SMP, bahkan ada pula yang hingga ke jenjang 
SMA. Namun pada batasan anak yang sudah lulus dari SMA 
dan akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi belum 
nampak bahwa KPM mampu untuk membuat anak-anaknya 
tetap lanjut bersekolah ke perguruan tinggi tersebut. Salah 
satu informan mengatakan, “Bagi saya terasa berat untuk 
anak melanjutkan dari SMA ke jenjang lebih tinggi karena 
kami sangat terbatas untuk pembiayaannya dan anak-anak 
kami cukup banyak.”

Meminjam perspektif Soedjatmoko, sang humanis 
dan intelektual bebas pada zamannya, sebagaiman dikutip 
Sahrasad (2012), bahwa kualitas sumber daya manusia 
(SDM) merupakan modal paling penting dan menentukan 
dari suatu bangsa, lebih dari pemilikan sumber daya alam. 
Dalam konteks prestasi anak, ada informasi menarik bahwa 
berinvestasi pada jenjang pendidikan anak usia dini tidak 
semata-mata untuk kepentingan pendidikan. Investasi pada 
pendidikan anak akan memberikan hasil yang sidnifikan, 
antara lain dalam mengatasi masalah kemiskinan dan 
mengoptimalkan bonus demografi (Kompas, 17/5/2018).
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3.1.3. Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar Pendidikan Kabupaten 
Banjar

Sekilas tentang kondisi aksesibilitas layanan dasar bidang 
pendidikan khususnya di desa Manarap Baru dan Pemurus, 
pada dasarnya di dua desa ini tersedia Sekolah Dasar (SD) dan 
pada beberapa tahun yang lalu telah berlangsung Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD). Jarak Sekolah Dasar dengan 
permukiman peserta didik di dua desa ini dapat dijangkau 
anak-anak dengan jalan kaki atau bersepeda, namun kalau 
untuk Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) memang agak jauh 
jarak tempuhnya, yaitu di kota kecamatan. Sebagaimana yang 
dialami anak-anak/siswa di desa Pemurus, Kec. Aluh-Aluh, 
mereka harus menempuh jarak perjalanan yang jauh dengan 
transportasi yang ada adalah prahu sampan/kelotok air. 
Ongkos sekali jalan untuk anak sekolah antara Rp.3 s.d. 4 ribu.

Terkait dengan akses layanan yang ada di daerah maupun 
berbagai program bantuan sosial yang diterima oleh keluarga 
informan, terdiskripsi atas beberapa indikator sebagai berikut:

1. Partisipasi sekolah

Kemanfaatan program bantuan sosial khususnya PKH, 
KIP, hasil wawancara dengan para informan diperoleh 
informasi bahwa bantuan sosial yang diterima selama 
ini (PKH) sejumlah Rp.500 ribu per 3 bulanan. Bantuan 
tersebut diterima melalui rekening BRI dan setiap kali 
pengambilan disepakati oleh para KPM dan pendamping 
untuk disisakan Rp.50 ribu di rekening sebagai tabungan. 
Dengan mekanisme penerimaan uang bantuan PKH 
yang dilakukan per 3 bulanan, artinya setiap bulan KPM 
menerima sebesar Rp.150 ribu.

Dengan adanya bantuan tersebut KPM mengatakan 
bahwa para orang tua merasa adanya jaminan terhadap 
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anaknya untuk bisa tetap mengikuti pendidikan/sekolah 
hingga batas usia wajib belajar 9 tahun atau lulus SD, SMP 
dan anak-anaknya merasa nyaman bersekolah karena 
kebutuhan-kebutuhan pokok sekolahnya tercukupi oleh 
orang tuanya. Hal itu terlihat dari penuturan salah satu 
KPM ... “Ya pak, bantuan dari pemerintah seperti PKH, 
KIP sangat membantu anak-anak kami untuk semangat 
sekolah, karena menurut penjelasan Mbak pendamping, 
kalau anak kami malas apalagi berhenti sekolah, maka 
bantuan tersebut akan dicabut...” (STK, 17 April 2018).

Akan tetapi menurut pendamping PKH, diperoleh 
informasi: “... setelah model bantuan melalui PKH diberikan 
secara flat (artinya semua KPM PKH menerima uang dalam 
jumlah yang sama) sejak tahun 2017, bantuan tidak dicabut 
meskipun tidak atau belum memenuhi ketentuan bantuan, 
tetapi ditangguhkan sampai KPM dapat menaati ketentuan 
yang sudah ditetapkan” (DYH, 17 April 2018).

Terkait dengan pemanfaatan uang bantuan PKH yang 
diterima, para KPM mempunyai strategi penggunaan 
yang berbeda-beda, namun masih dalam lingkup untuk 
keperluan sekolah anak-anaknya. Hasil wawancara dengan 
para informan diperoleh informasi bahwa bantuan sosial 
melalui PKH dan KIP tidak termasuk keperluan untuk 
transport sekolah. Mereka lebih mengutamakan uang 
bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok 
sekolah seperti: Baju seragam sekolah dan pakaian olah 
raga, Sepatu, Tas dan buku serta peralatan tulis lainnya.

Menurut mayoritas informan, dengan terpenuhinya 
kebutuhan pokok sekolah tersebut dapat menjadikan anak 
lebih nyaman dan semangat bersekolah. Hal itu seperti 
penuturan informan: “… Uang bantuan dari PKH untuk 
membeli Seragam, Tas, Sepatu, dan alat-alat tulis Pak. 
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Kalau untuk biaya transport anak, dari orang tuanyalah 
...” (JNH, 17 April 2018). Selain itu juga diperoleh informasi 
bahwa KPM-PKH yang mendapatkan KIP dan sudah 
dapat dicairkan (karena ada KPM yang mendapatkan 
KIP, tetapi belum dapat dicairkan) maka uang dari KIP 
dibelikan sepeda untuk anaknya dengan maksud untuk alat 
transportasi ke sekolahnya. Hal itu terlihat dari penuturan 
informan yang anaknya duduk di bangku SD: “…Kemarin 
itu dapat Rp.450 ribu Pak, dibelikan sepeda untuk sekolah 
anak agar lebih semangat” (NMS, 18 April 2018).

Dari penuturan informan tersebut memperlihatkan 
bahwa bantuan melalui PKH, untuk keperluan membeli 
peralatan sekolah anak, tetapi tidak termasuk untuk 
transport anak. Sementara untuk bantuan melalui KIP, 
juga untuk membeli peralatan sekolah dalam bentuk alat 
transportasi (sepeda) yang dimanfaatkan untuk keperluan 
sekolah.

Untuk pemanfaatan bantuan sosial dalam hal 
membantu biaya uang jajan anak di sekolah, hasil 
wawancara dengan para informan diperoleh informasi 
bahwa peruntukan bantuan sosial melalui PKH dan KIP 
tidak termasuk uang jajan. Bahwa setiap hari anak perlu 
uang untuk beli jajan, adalah tidak berasal dari bantuan 
sosial (PKH dan KIP), tetapi memang kuwajiban orang tua 
menyediakan keperluan anak mereka. Hal itu terlihat dari 
penuturan informan: “... ya setidak punya-punyanya kami, 
ya dapatlah cari uang ... itu ... nyari ikan di rawa, terus 
dijual dan uangnya bisa untuk jajan anak sekolah” (SMY, 
18 April 2018). Informasi tersebut menunjukkan bahwa 
uang melalui bantuan sosial khususnya melalui PKH, tidak 
termasuk untuk jajan anak sekolah.



156 Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar ..........

Untuk pemanfaatan membantu biaya praktik 
(pelajaran) dan biaya ekstrakulikuler (non-pelajaran) anak 
sekolah, sebagian besar informan mengatakan bahwa anak-
anak mereka masih duduk dibangku SD, dan SMP, serta 
hanya dua orang informan yang anaknya duduk di tingkat 
sekolah lanjutan atas (SLA-SMK, Aliyah). Untuk tingkat 
SD dan SMP/Tsanawiyah, menurut mereka, belum ada 
kegiatan praktik dan ekstrakurikuler yang membutuhkan 
pembiayaan. Sementara bagi KPM yang anaknya duduk 
di SLA, ada praktik dan ekstrakurikuler, tetapi menurut 
mereka tidak ada biaya praktik yang memberatkan orang 
tua. Berdasarkan informasi tersebut, anak-anak KPM tidak 
membutuhkan uang praktik dan uang ekstrakurikuler.

Selanjutnya juga diperoleh informasi dari para 
informan bahwa bantuan sosial tidak untuk peruntukan 
biaya karyawisata/rekreasi anak-anak mereka yang sekolah. 
Dengan demikian, ketika anak-anak KPM berada di klas-
klas akhir khususnya SMP/Tsanawiyah, SLA-SMK/Aliyah 
yang biasanya ada kegiatan rekreasi, untuk keperluan 
rekreasi tersebut, KPM tidak memanfaatkan uang bantuan 
sosial yang diterima, tetapi orang tua mempersiapkan biaya 
tersebut melalui berbagai usaha KPM dengan berbagai 
cara mereka sendiri seperti: menabung dalam bentuk 
uang maupun barang berharga yang mudah dijual, sejak 
jauh-jauh hari sebelum karya wisata itu dilakukan. Hal ini 
dilakukan karena para informan memiliki pengetahuan 
dan pengalaman bahwa menjelang kelulusan sekolah anak-
anaknya baik tingkat SD, SLP maupun SLA biasanya pihak 
sekolah mengadakan kegiatan karya wisata.

2. Kehadiran sekolah

Hasil wawancara dengan guru/wali klas di sebuah SD 
Negeri dimana peserta didik anak-anak KPM bersekolah, 
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diperoleh informasi bahwa bantuan sosial melelaui PKH 
khususnya, cukup mendorong anak-anak KPM rajin sekolah 
bahkan melebihi target kehadiran (85% sebagai persyaratan 
penerima PKH) dan cukup memberikan semangat anak-
anak KPM masuk sekolah.

Hal itu diperkuat oleh pendamping PKH melalui 
penuturannya: “Jadi Pak, salah satu persyaratan penerima 
PKH, yang anaknya sekolah, memang harus rajin sekolah, 
itu salah satu tugas pendamping seperti kami-kami ini 
mendorong orang tua anak-anak (KPM) harus rajin sekolah. 
Jika tidak rajin sekolah, sebelum aturan baru penerima PKH 
(tahun 2017) bantuan bisa di hentikan, tetapi ketentuan yang 
baru ini jika anak tidak rajin sekolah hingga kehadirannya 
kurang dari 85%, bantuan tidak dihentikan tetapi akan 
ditangguhkan hingga anak-anak KPM rajin masuk sekolah 
lagi. (KKT, 19 April 2018).

2. Prestasi anak di sekolah

Hasil wawancara dengan guru/wali klas di sebuah SD 
Negeri diperoleh informasi bahwa terkait prestasi anak-
anak dari KPM, seperti halnya anak-anak dari keluarga 
nonpenerima bantuan sosial. Maksudnya adalah ada 
yang berprestasi dan ada juga yang biasa-biasa saja (tidak 
berprestasi) atau dengan kata lain, nilai pelajaran yang 
dicapai ada yang melebihi target Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) yang telah ditetapkan kurikulum, tetapi 
ada juga yang pas-pasan dengan KKM. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa batuan sosial melalui PKH dan KIP 
tidak serta merta meningkatkan prestasi belajar anak KPM.

Selain itu, bantuan sosial juga tidak serta merta 
meningkatkan keaktifan berorganisasi anak sekolah (SD-
SMA). Sebagaimana prestasi anak-anak peserta didik 



158 Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar ..........

bukan penerima bantuan sosial. Anak-anak peserta didik 
dari penerima bantuan sosial ada yang aktif di organisasi 
(OSIS), ada juga yang tidak aktif.

3. Mengurangi tingkat putus sekolah

Wawancara dengan informan terkait bantuan sosial 
(PKH, KIP) menjamin anak tetap bersekolah, diperoleh 
informasi tidak ada peserta didik dari penerima bantuan 
sosial (PKH, KIP) yang putus sekolah. Hal itu juga diperkuat 
oleh para pendamping PKH bahwa sejauh ini, di wilayah 
Kabupaten Banjar, peserta didik dari KPM cukup rajin 
sekolah. Bahkan wawancara dengan para informan juga 
diperoleh informasi bahwa anak-anak mereka berkeinginan 
sekolah yang lebih tinggi lagi.

Selanjutnya juga diperoleh informasi, dari wawancara 
dengan para informan, bahwa tidak ada anak-anak KPM 
(usia sekolah) yang bekerja, dalam pengertian mendapat 
upah secara profesional dan proporsional dari pihak lain. 
Bentuk bekerja bagi anak-anak KPM dalam membantu 
orangtuanya, antara lain adalah: membantu orangtua 
mengerjakan sawah saat pulang sekolah atau hari libur; 
membantu membuat kue dan menjualnya di depan rumah 
atau keliling kampung (diluar jam sekolah atau saat libur). 
Hingga saat ini tidak ditemukan anak-anak KPM (usia 
sekolah) yang mereka bekerja hingga mengganggu jam 
sekolah/belajar mereka.

Tugas membantu orang tua bagi anak-anak, menurut 
hasil dari wawancara dan observasi, pada umumnya para 
orang tua tidak membedakan antara anak laki-laki atau 
perempuan. Menurut orang tua, aktivitas anak membantu 
bekerja dirumah adalah untuk melatih kreativitas dan 
kemandirian anak dikelak kemudian hari, baik bagi anak 
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laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian tidak 
terjadi ketimpangan gender, sehingga anak-anak KPM usia 
wajib sekolah 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, 
semua mendapat hak yang sama, tidak ada perbedaan 
perlakuan terhadap mereka.

3.1.4. Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar Pendidikan Kabupaten 
Gunung Kidul

1. Partisipasi Sekolah

Semua informan menerima bantuan PKH sejak 
tahun 2008, ada yang ketika itu anaknya masih TK, dan 
bantuan digunakan untuk kebutuhan perbaikan gizi, dan 
pemeriksaan kesehatan. Memang kadang-kadang bantuan 
tidak diterima tepat pada saat dibutuhkan, misalnya saat-
saat ajaran baru dimana saat itu diperlukan untuk membeli 
kebutuhan sekolah. Terpaksa saat itu digunakan uang dari 
penghasilan orangtua untuk membeli peralatan sekolah 
ada juga yang terpaksa meminjam dari tetangga. Menurut 
pengakuan informan, tahun ini mereka menerima bantuan 
di bulan februari dimana sekolah sudah berjalan. Namun 
biar bagaimanapun menurut mereka, bantuan pendidikan 
yang diterima anak-anak yang bersekolah, tentunya sangat 
meringankan beban orang tua agar mereka tetap bersekolah.

Bantuan sosial yang diterima cukup membantu untuk 
keperluan sekolah. Sebagian besar kepala keluarga atau 
istri bekerja sebagai buruh tani, yang menerima uang 
perhari Rp.30 sampai Rp.50 ribu kadang juga tidak tentu 
pendapatannya, dari hasil bekerja sebagai buruh tani untuk 
menambah keperluan sekolah agar anak-anaknya tetap 
semangat dan rajin bersekolah menuntut ilmu karena 
kedua orang tuanya ingin anaknya tetap bersekolah sampai 
ke tingkat yang lebih tinggi.
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Bantuan sosial yang diterima untuk biaya transport, 
kebanyakan ibu-ibu KPM menyatakan sangat besar 
pengeluarannya karena biaya yang harus dikeluarkan 
setiap hari hampir mencapai Rp.10 sampai Rp.25 ribu per 
anak. Akan tetapi kalau anak yang jarak dari rumah dengan 
sekolahnya dekat tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya 
untuk ongkos ojeknya, karena mereka lebih memilih jalan 
kaki walaupun harus turun naik menyusuri jalanan kecil 
maupun besar menuju sekolahnya.

Keperluan untuk pemenuhan uang jajan sekolah 
anak, para orang tua sudah membedakan besaran yang 
akan diberikan kepada anaknya untuk bersekolah, adapun 
uang jajan yang diberikan berdasarkan tingkatan sekolah 
SD Rp.3-Rp.5 ribu, SMP Rp.10 ribu dan SMA Rp.15 sampai 
Rp.20 ribu. Dikatakan uang ini dihabiskan untuk uang jajan 
beli makanan ataupun keperluan lain di sekolahnya. Untuk 
anak yang SMA biasanya pulang sampai jam dua siang 
sehingga butuh uang jajan yang lebih dari biasanya.

Kebutuhan uang jajan anak bersekolah ini, dikatakan 
cukup memberatkan, karena setiap hari keluarga yang 
mempunyai tiga orang anak bersekolah harus menyediakan 
uang kurang lebih Rp.50 ribu. Biaya uang jajan yang besar 
ini, membuat salah satu orang anak dari KPM putus sekolah 
karena tidak ingin membebani orang tuanya dan memilih 
untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di kota.

Pemanfaatan bantuan sosial akan biaya seragam 
sekolah biasanya digunakan pada saat pencairan bantuan 
sosial yang pertama dan saat tahun ajaran baru. Biaya 
untuk seragam ini cukup banyak jumlah yang dikeluarkan 
yang didapat dari bantuan sosial, karena satu anak butuh 
4 stel seragam sekolah, seperti seragam wajib putih celana 
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merah, biru dan abu-abu, seragam pramuka, pakaian adat, 
seragam batik dan baju olah raga. Karena penghasilan 
orang tua yang tidak menentu, seringkali orang tua merasa 
terbebani dengan keperluan seragam sekolah, sehingga 
orang tua untuk memenuhi biaya kebutuhan seragam 
ini, sering kali mencicil ataupun meminjam uang dulu 
ke sodara atau tetangga dan dibayarkan kalau ada rejeki 
dari hasil bekerja sebagai buruh atau dibayarkan saat ada 
pencairan yang kedua.

Kebutuhan lain yang sangat penting yaitu kebutuhan 
akan perlengkapan sekolah seperti kaos kaki, sepatu, 
tas sekolah, peralatan alat tulis seperti buku tulis, buku 
pelajaran dan lain-lain. Untuk biaya peralatan sekolah 
dan buku pelajaran ini juga tidak sedikit biaya yang harus 
dikeluarkan oleh orang tua, seperti buku pelajaran LKS yang 
setiap semester berganti. Adapun biaya untuk satu buku 
LKS SD berkisar Rp.6 ribu dengan enam mata pelajaran 
buku LKS yang harus dibeli. Belum lagi LKS untuk anak SMP 
dan SMP yang rata-rata biaya yang dikeluarkan mencapai 
Rp.120 ribu. Ini belum termasuk biaya tak terduga jikalau 
ada perlengkapan sekolah rusak atau hilang yang harus 
segera dibeli. Biaya peralatan sekolah harus dibantu dengan 
penghasilan orang tua. Peralatan sekolah dan seragam 
merupakan hal pokok, sehingga tiap anak harus memiliki 
peralatan sekolah lengkap.

Terkait dengan membiayai praktek sekolah dan ekstra 
kurikuler hanya dialami pelajar yang sekolah di SMP dan 
SMA terutama anak yang sekolah di Sekolah Menengah 
Kejuaruan (SMK). Tingkatan sekolah ini sudah banyak 
memerlukan dana untuk praktek dari berapa mata 
pelajaran seperti, matematika, biologi, kimia, dan fisika, 
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serta paraktik kejuruan atau praktik lapangan seperti praktik 
perbengkelan atau perhotelan yang biasanya memerlukan 
biaya sekitar Rp.250 ribu satu kali dalam setahun.

Untuk biaya ektsra kulikuler biasanya sekolah sudah 
menyediakan sarana dan prasarananya, hanya saja yang 
dibutuhkan adalah biaya tambahan untuk uang jajan anak 
yang mengikuti ekstrakulikuler pada waktu jam diluar 
pelajaran kelas yang biasanya dilakukan setelah pulang 
sekolah.

Biaya Karya wisata/rekreasi oleh sekolah diadakan 
setahun sekali, dengan biaya satu orang anak berkisar 
Rp.150-250 ribu tergantung tempat wisata yang akan dituju, 
dengan rincian biaya untuk transport dan uang saku dalam 
perjalanan rekreasi.

2. Kehadiran sekolah

Anak-anak sekolah dan rajin masuk sekolah. Hal ini 
sudah menjadi komitmen, kesepakatan dan ketentuan dari 
persyaratan yang sudah dibuat dalam pedoman umum 
maupun juklak dan juknis yang ada. Bantuan sosial PKH 
mempersayaratkan syarat minimal kehadiran anak untuk 
ke sekolah minimal 85% dari total kehadiran. Maka KPM 
dipaksakan untuk merubah mindset atau kebiasaan untuk 
perubahan perilaku keluarga penerima manfaat agar anak-
anaknya harus tetap sekolah sampai 12 tahun atau sampai 
jenjang SMA. Ketentuan ini disampaikan oleh pendamping, 
jika anak tidak sekolah, maka dana yang diterima akan 
dipotong. Pengawasan pendamping diperoleh dari laporan 
sekolah dan pengamatan, sehingga anak-anak hanya 
sekolah. Kalaupun membantu orang tua dianggap biasa 
karena mengisi waktu luang. Kehadiran sekolah maksimal 
karena dimotivasi oleh pendamping berdasarkan ketentuan 
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yang berlaku bagi penerima manfaat. Kehadiran sekolah 
terus menerus, kecuali sakit dalam keadaan tertentu.

3. Prestasi anak di sekolah

Prestasi di sekolah hanya diketahui di lingkungan 
pendidikan secara umum baik di tingkat desa sampai tingkat 
provinsi. Anak yang berprestasi biasanya lebih mudah 
mendapatkan fasilitas, baik itu yang berkaitan dengan 
biaya maupun sarana penunjang dalam sekolah, bahkan 
mendapat beasiswa dan biaya garatis yang difasilitasi oleh 
pihak lembaga pendidikan. Berbeda dengan anak yang 
prestasinya biasa saja namun punya motivasi yang tinggi 
masih harus banyak mengeluarkan biaya untuk keperluan 
pendidikannya.

Dapat dicontohkan anak dari KPM yang berprestasi, 
sebagai berikut: “Bu Parmi mempunyai tiga orang anak, 
anak yang pertama di SMK kelas 2 dan yang kedua di 
SMP kelas 2 serta yang ketiga masih balita, kedua anak 
ini disekolahnya dikenal mempunyai prestasi baik prestasi 
secara akademik maupun prestasi di bidang olah raga dan 
seni. Terlebih anak Bu Parmi yang paling besar mempunyai 
prestasi juara umum di SMP 2 Saptosari dan prestasi di 
bidang olah raga sepak takraw tingkat nasional, sedangkan 
adiknya yang perempuan sebagai juara kelas di sekolahnya. 
Bu Parmi dan suaminya merasa bangga dengan anak-
anaknya yang berprestasi meskipun keadaan ekonominya 
serba kekurangan. Bu Parmi dan suaminya begitu sangat 
mendukung anak-anaknya dan mempunyai niat agar anak-
anaknya terus bersekolah sampai ke perguruan tinggi, dan 
mengatakan akan selalu berjuang dan berusaha mencari 
uang untuk biaya sekolah anak-anaknya, walaupun harus 
menjual harta benda seperti televisi ataupun meminjam 
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uang untuk keperluan sekolah. Suami Bu Parmi juga 
sering mencari informasi lewat sekolah maupun teman-
teman sejawatnya dan informasi dari berbagai sumber, 
mencari tahu bagaimana agar anak-anaknya mendapat 
beasiswa yang dapat meringankan biaya sekolah dan kalau 
bisa gratis semua biaya kebutuhan sekolah. Dikatakan 
syukur alhamdulillah walaupun mendapat bantuan dari 
PKH yang cukup untuk keperluan seragam, dan uang 
transport sekolah, anak-anak nya yang berprestasi ini selalu 
dimudahkan fasilitas-fasilitas yang mendukungnya untuk 
terus berprestasi, seperti kebutuhan buku dan alat tulis 
serta beasiswa dari sekolahnya. Kemudian untuk biaya 
kesehatannya mereka memanfaatkan kartu sehat untuk 
berobat ke Puskesmas dan asupan gizi buat anak yang usia 
balita cukup terpenuhi untuk membeli makanan bergizi 
dan susu anaknya yang paling kecil. Jadi untuk kebutuhan 
sehari-hari keluarga Bu Parmi bisa dicukup-cukupkan 
dari bantuan sosial yang diterimanya, untuk makan dan 
kebutuhan lain sehari-harinya didapat dari hasil usaha 
berjualan bakso.”

Organisasi yang dikenal hanya tingkat SMP dan SMA 
yang sudah banyak kegiatan baik terkait dengan mata 
pelajaran maupun terkait dengan ekstra kurikuler yang 
sifatnya keorganisasian dalamk sekolah seperti OSIS, 
Remaja Mesjid dan Kelompok belajar di sekolah.

4. Mengurangi tingkat putus sekolah

Bantuan sosial yang diberikan dapat menjamin anak 
tetap sekolah. Dari bantuan sosial yang diterima secara 
umum dalam keluarga pasti sekolah dan tingkat kehadiran 
tinggi. Menurut beberapa informan dan tokoh masyarakat, 
bahwa putus sekolah hanya terjadi jika memang suatu 



165Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar ..........

keadaan ada permasalahan dalam keluarga dan kalaupun 
ada anak yang putus sekolah hanya sampai tingkat SMP 
dan SMA saja. Biasanya mereka menyelesaikan sekolah 
dan memperoleh ijazah atau menamatkan sekolah atau 
dinyatakan lulus dari tingkat SMA. Akan tetapi untuk 
melanjutkan ke nperguruan tinggi para orang tua tidak 
sanggup karena pasti memerlukan biaya yang besar. 
Sementara pekerjaan orang tua kebanyakan buruh tani.

Ada juga orang tua merasa perlu menyekolahkan 
anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Biasanya orang tua 
yang mempunyai anaknya berprestasi baik secara akademis 
di bidang pendidikan maupun di bidang olahraga dan seni. 
Walaupun hanya sebatas ucapan/doa dan motivasi dari 
orang tua yang kepingin anaknya sekolah sampai menjadi 
sarjana. Adapun biaya untuk sekolah bisa dicari asalkan 
anak punya semangat dan motivasi tinggi dan punya 
prestasi. Selain itu orang tua yang mempunyai pekerjaan 
yang cukup menghasilkan uang biasanya anaknya sekolah 
sampai jenjang yang diharapkan.

Anak yang putus sekolah mempunyai kecenderungan 
bekerja ikut dengan orang tuanya sebagai buruh tani atau 
buruh serabutan. Kebanyakan anak yang putus sekolah 
di Dusun Krambilsawit Saptosari Gunung Kidul lebih 
memeilih bekerja di Kota Jogya.

Hal ini seperti yang dialami keluarga TRM: “Melihat 
kebutuhan yang tidak terpenuhi ini belum lagi suami Bu Trm 
sering sakit-sakitan dan banyak berbaring di tempat tidur, 
menjadikan anak yang paling besar yang sudah berusia 
17 tahun ini putus sekolah di usia 13 tahun dan memilih 
bekerja di kota Yogyakarta sebagai asisten rumah tangga 
pengasuh anak di rumah orang kaya. Alasan untuk memilih 
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bekerja dari pada meneruskan sekolah, dikarenakan ingin 
mengurangi beban kehidupan keluarganya terutama 
ingin meringankan beban biaya hidup keluarganya yang 
selama ini kedua orang tuanya yang menanggung dalam 
memenuhi kebutuahn dasar hidupnya. Dikatakan Bu 
Trm untuk biaya sekolah anaknya memang tak cukup 
walaupun sudah mendapat bantuan dari pemerintah, 
terutama biaya untuk uang saku anaknya sekolah yang 
setiap hari harus mengeluarkan uang sebesar Rp.10 ribu 
ditambah ongkos untuk numpang tetangga sebesar empat 
ribu rupiah, karena jarak dari rumah ke sekolah cukup 
jauh sekitar tiga kiloan. Belum lagi biaya untuk seragam 
sekolah yang biasanya diwajibkan empat stel seragam yang 
berbeda, untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah 
yang harganya mencapai tiga ratus ribuan Bu Trm kadang 
meminjam atau mengutang dulu ke sodara atau tetangga 
yang mau memberikan pinjaman kepadanya. Dengan 
muka terlihat kurang semangat saat di wawancara Bu 
Trm juga menuturkan sebetulnya “Anak saya ini semuanya 
ingin saya sekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi apa 
daya keluarga kami sangat kekurangan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar hidupnya, maka kami dengan berat hati 
anak perempuan saya yang paling besar di ijinkan untuk 
bekerja di kota”. Sebetulnya anak saya ini sudah di motivasi 
dan di berikan pengertian untuk terus melanjutkan sekola, 
baik oleh kedua orangtuanya maupun oleh pendamping 
PKH. Jadi yah sudah karena keadaan dan anak saya tidak 
mau menjadi beban bagi keluarganya, yah otomatis biaya 
untuk pendidikan dialihkan dan dimanfaatkan untuk 
kebutuhan lainnya seperti biaya kesehatan dan kebutuhan 
makan yang bergizi untuk pertumbuhan adiknya yang 
masih kecil. Bu Trm juga merasakan bahwa beban untuk 
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memenuhi kebutuhan hidupnya terutama untuk kebutuhan 
sehari-harinya terasa sangat kurang sekali, tetapi saya juga 
berkeinginan anak saya untuk tetap melanjutkan bersekolah, 
akan tetapi keadaan ekonomi yang serba kekurangan dan 
tidak berkecukupan, yang akhirnya saya hanya bisa pasrah 
mengndalkan penghasilan dari kerja sebagai buruh tani 
dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yah asal 
bisa makan saja sudah cukup, dituturkan Bu Trm sambil 
tertunduk menuturkan keadaan keluarganya.taupun ke 
Jakarta, dengan pekerjaan sebagai buruh serabutan di 
bengkel atau di pabrik dan menjadi pembantu rumah 
tangga orang kaya.”

5. Memicu sekolah yang berkelanjutan

Wajib belajar sekolah di tingkat SD dan SLTP bahkan 
SMA sudah diwajibkan oleh pemerintah selama 12 tahun. 
Pada saat ini kebanyakan anak KPM bersekolah dari SD 
sampai tingkat SMA. Informan meyakini dengan adanya 
bantuan anak-anak mereka tetap menjamin anaknya 
hingga sekolah ditingkat di atasnya. Adanya biaya 
sekolah gratis dari Pemda menjamin anak-anak mereka 
untuk bersekolah, dimana SPP sekolah ditiadakan. Dan 
pemberian bantuan tambahan sekolah seperti PKH 
dan KIP untuk membeli perlengkapan atau peralatan 
sekolah juga menjamin anaknya untuk dapat melanjutkan 
sekolah. Seperti yang dikatakan beberapa informan dari 
pendamping dan orang tua bahwasanya sekolah itu gratis 
dan telah ada bantuan-bantuan agar anaknya tetap sekolah 
sampai 12 tahun minimal ke jenjang SMA. “Bahkan kalau 
bisa sampai ke perguruan tinggi, jadi yah sebagai orang tua 
tinggal mendukung dan memotivasi anak-anak mereka, 
karena dikatakan pula bahwa sekolah itu penting”.
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Bisa mejamin ke sekolah yang berkelanjutan, asalkan 
dari keluarga penerima manfaat dapat merubah perilaku/
mindset bahwa pendidikan itu penting dan sudah menjadi 
kebijakan pemerintah yang mewajibkan agar anak yang 
usia sekolah harus tetap bersekolah sampai jenjang yang 
lebih tinggi. Hanya saja mungkin biaya untuk kelengkapan 
sekolah dan peralatan sekolah yang harus disediakan oleh 
orang tua.

6. Mengurangi anak bekerja yang mengganggu bersekolah

Terlepas dari aturan sebagian bantuan seperti PKH 
yang tidak memperbolehkan anak KPM untuk bekerja, 
anak-anak KPM tidak diperbolehkan para orangtuanya 
untuk ikut bekerja yang menghasilkan uang, seperti orang 
tuanya yang menjadi buruh tani. Anak-anak mereka hanya 
saja diperbolehkan bekerja mengerjakan pekerjaan rumah, 
seperti beres-beres rumah, menyapu ruangan dan halam 
rumah, cuci piring dan mencuci baju sendiri.

7. Mengurangi ketimpangan gender (anak perempuan) dalam 
melanjutkan tetap bersekolah

Tidak ditemukan diskriminasi gender yang mencolok 
pada anak-anak perempuan KPM. Anak-anak yang 
sekolah tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. 
Bagi mereka yang berprestasi tetap melanjutkan sekolah 
sampai orang tuanya mampu membiayai. Ada juga anak 
keluarga penerima manfaat yang berprestasi yang cita-
citanya ingin menjadi sarjana dan membanggakan kedua 
orangtuanya. Banyak informan yang menegaskan bahwa 
tidak ada pembedaan untuk anak laki-laki dan perempuan 
dalam bersekolah. Ini artinya baik anak laki-laki maupun 
perempuan masing-masing memiliki kesempatan yang 
sama untuk bersekolah. Bahkan dari temuan di lapangan 
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ada satu anak KPM perempuan yang berprestasi menjadi 
juara umum di sekolah dan juara seni. Keadaan ini 
membuat orang tuanya terus memberikan semangat dan 
motivasi sekolah agar ia lebih giat belajar dan berprestasi 
yang bisa menjadikan orangtuanya bangga.

3.2 Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar Kesehatan

3.2.1. Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar Kesehatan Kabupaten 
Agam

1. Meningkatkan kesehatan ibu, sehingga mengurangi 
kesakitan (morbiditas) perempuan, masalah kesehatan 
terkait ibu hamil dan melahirkan, dan kematian ibu.

Bagi ibu hamil, sesuai dengan ketentuan selalu 
memeriksakan kesehatannya terdekat ke Pos Kesehatan 
Pembantu (Pustu) yang berada di tengah nagari Balingka, 
sehingga mudah dicapai bagi warga yang memerlukan. 
Tersedia tenaga kesehatan yang selalu menerima pasien 
oleh bidan yang tinggal di sekitarnya. Kecuali dokter yang 
datang sewaktu-waktu dan terjadual karena dia lebih 
banyak berada di Puskesmas. Puskesmas untuk warga 
Nagari Balingka berada di Nagari Koto Tuo, letaknya sekitar 
lima kilometer yang memerlukan angkutan darat seperti 
kendaraan bermotor roda dua atau roda empat. Ada 
angkutan umum dengan waktu tempuh 10 menit dengan 
ongkos satu kali naik Rp.2 ribu.

Banyak juga penerima manfaat, terutama kaum ibu 
banyak yang berumur di atas 40 tahun dan sudah memiliki 
anak dewasa. Dengan demikian, penerima manfaat 
memeriksakan kesehatan saat diperlukan. Termasuk para 
ibu yang mengikuti program keluarga berencana dengan 
menggunakan alat kontrasepsi.



170 Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar ..........

Setelah menerima bantuan sosial pemeriksaan 
kesehatan menjadi tanggung jawab kaum ibu yang 
memanfaatkan sarana kesehatan. Sedangkan kaum laki-laki 
atau kaum bapak jarang memanfaatkan sarana kesehatan 
yang ada karena penyakit yang diderita tergolong ringan 
seperti batuk, pilek, dan pusing.

a. Bantuan sosial membantu meningkatkan kesehatan 
ibu?

Bantuan sosial kesehatan yang diberikan terdiri 
dari bantuan sosial PIS (Program Indonesia Sehat), 
dan bantuan dari Pemerintah Daerah (Jamkesda) BPJS. 
Dari hasil wawancara dengan informan NS, ia lebih 
menggunakan KIS saat memeriksakan kehamilannya, 
pada saat memasang alat kontrasepsi (KB) dan 
melahirkan di RSUD Bukittinggi dengan rujukan 
Puskesmas IV Koto. Saat melahirkan ia memanfaatkan 
KIS, program PKH tidak dapat digunakan untuk 
pelayanan kesehatan misalnya untuk memeriksakan 
kandungan dan melahirkan bahkan ia pernah ditolak 
saat ingin melahirkan dengan menggunakan kartu PKH 
di Pustu terdekat oleh Bidan, sebagaimana wawancara 
berikut “Ini bu kartu PKH tidak bisa untuk saya 
lahiran kemarin bidan Y menolak saya katanya apa ini 
kartu PKH tidak bisa dijaminkan kemana saya harus 
menagihnya nanti, akhirnya saya lahiran di Bidan D 
bayar Rp.600 ribu.”

Hal tersebut dibenarkan oleh pendamping PKH 
IV Koto bahwa kartu PKH tidak bisa dimanfaatkan 
untuk pelayanan kesehatan “kartu PKH hanya untuk 
bertujuan meningkatkan kesehatan ibu hamil dan 
balita melalui pembelian makanan yang bergizi seperti 
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susu ibu hamil dan makanan seperti buah-buahan, 
tetapi tidak dapat digunakan untuk pemanfaatan 
pusat pelayanan kesehatan.” Pemanfaatan KIS pun 
hanya digunakan rata-rata KPM untuk kondisi dimana 
mereka khususnya ibu-ibu terserang penyakit seperti 
darah tinggi, darah rendah dan sakit tropikal. Informan 
ER memanfaatkan kartu KIS untuk ke Puskesmas IV 
Koto yang berjarak 5 kilometer dari rumahnya dengan 
menggunakan angkutan umum yang berbayar Rp.6 
ribu pulang pergi. Namun untuk anak-anak ER lebih 
memanfaatkan berobat ke bidan D (Swasta) berbayar 
Rp.35 ribu diberikan vitamin obat penambah darah 
dan kalsium. Dengan demikian dari hasil wawancara 
beberapa informan (KPM) peningkatan kesehatan ibu 
khususnya diperoleh melalui pemanfaatkan KIS dan 
BPJS namun adapula yang memanfaatkan bidan swasta 
karena alasan kenyamanan dalam memeriksakan 
kesehatan.

b. Bantuan sosial membantu mengurangi kesakitan 
(morbiditas, yaitu keluhan atas suatu penyakit 
yang dirasakan oleh penderita dan bukan atas hasil 
pemeriksaan dokter atau petugas medis lainnya) terkait 
perempuan?

Manfaat bantuan sosial amat diperlukan bagi 
kelompok miskin, terutama KIS, namun pada kasus 
tertentu ada informan yang tidak memanfaatkan 
bantuan tersebut dikarenakan pertimbangan tertentu. 
Informan EW sedang mengandung anak ke empat, 
kehamilan EW 7 bulan, setelah sebelumnya pada 
tahun 2015 ia mengalami keguguran selama 2 kali yaitu 
pada bulan April dan dikuret di Bidan D (berbayar) 
dan bulan November keguguran lagi dan dikuret di 



172 Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar ..........

RS swasta berbayar. “saya keguguran tapi 2 kali april 
dikuret di bidan D membayar terus karena keguguran 
lagi di november makanya saya takut kenapa-kenapa 
ga di bidan itu lagi tapi ke RS Swasta di Bukittinggi dan 
sampai sekarang saya hamil lagi 7 bulan.”

c. Bantuan sosial membantu mengurangi masalah 
kesehatan fatal pada ibu (menyebabkan kematian, 
kelumpuhan atau membutuhkan biaya besar)?

Bantuan sosial yang ada seperti PIS, PKH dan BPJS 
belum terlihat apakah dapat membantu mengurangi 
masalah kesehatan yang fatal pada ibu dikarena tidak 
adanya KPM yang mengalami kasus tersebut, masalah 
kesehatan yang terjadi pada KPM (ibu) adalah dari 
hasil wawancara adalah penyakit ringan.

d. Bantuan sosial membantu mengurangi masalah 
kesehatan terkait ibu hamil dan melahirkan?

Bantuan sosial kesehatan yang diberikan terdiri 
dari bantuan sosial PIS (Program Indonesia Sehat), 
dan bantuan dari Pemerintah Daerah (Jamkesda) BPJS. 
Dari hasil wawancara dengan informan NS, ia lebih 
menggunakan KIS saat memeriksakan kehamilannya, 
pada saat memasang alat kontrasepsi (KB) dan 
melahirkan di RSUD Bukittinggi dengan rujukan 
Puskesmas IV Koto. Saat melahirkan ia memanfaatkan 
KIS, program PKH tidak dapat digunakan untuk 
pelayanan kesehatan misalnya untuk memeriksakan 
kandungan dan melahirkan bahkan ia pernah ditolak 
saat ingin melahirkan dengan menggunakan kartu PKH 
di Pustu terdekat oleh Bidan, sebagaimana wawancara 
berikut “Ini bu kartu PKH tidak bisa untuk saya lahiran 
kemarin bidan Y menolak saya katanya apa ini kartu PKH 
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tidak bisa dijaminkan kemana saya harus menagihnya 
nanti, akhirnya saya lahiran di Bidan D bayar Rp.600 
ribu yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari rumah.”

Hal tersebut dibenarkan oleh pendamping PKH 
IV Koto bahwa kartu PKH tidak bisa dimanfaatkan 
untuk pelayanan kesehatan “kartu PKH hanya untuk 
bertujuan meningkatkan kesehatan ibu hamil dan 
balita melalui pembelian makanan yang bergizi seperti 
susu ibu hamil dan makanan seperti buah-buahan, 
tetapi tidak dapat digunakan untuk pemanfaatan pusat 
pelayanan kesehatan”. Pemanfaatan KIS pun hanya 
digunakan rata-rata KPM untuk kondisi dimana mereka 
khususnya ibu-ibu terserang penyakit seperti darah 
tinggi, darah rendah dan sakit tropikal. Informan NS 
jarang memanfaatkan KIS untuk berobat ke Puskesmas 
selama kehamilan, ia lebih sering ke Pustu, Bidan 
dan Posyandu terdekat dengan rumah. Lain halnya 
dengan informan EW, pada saat kehamilannya di usia 
7 bulan ia lebih memilih tidak memanfaatkan kartu KIS 
yang didapatkannya, ia lebih memilih memeriksakan 
kandungannya ke Bidan E daripada ke bidan Y yang 
berada di Pustu terdekat, “aku udah pernah ke bidan 
itu ga asik ya orangnya periksa gini gini terus udah diem 
kasih obat ga kasih penjelasan, beda sama bidan E (klinik 
berbayar) diperiksa ngomong ini itu dikasih obat ini itu 
bilang walaupun bayar Rp 35.000 per 1 kali 2 bulan”.

2. Nutrisi anak, sehingga mengurangi stunting (lambat 
pertumbuhan pada anak) dan meningkatkan ukuran berat-
badan-untuk-usia dan tinggi-badan-untuk-usia

Secara umum anak-anak hidup dalam kondisi normal 
karena pola makan yang mengutamakan makanan 
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pokok dan pemenuhan gizi lainnya yang mudah didapat 
disekitarnya. Makanan pokok berupa beras selalu 
terepenuhi dan tersedia dari hasil alam atau sawah yang 
diusahakan sendiri atau membeli dari warung. Pemenuhan 
makanan pokok juga diperoleh dari bantuan sosial berupa 
pembagian beras sejahtera yang diterima 10 kg/bulan yang 
diambil di kantor Nagari Balingka. Pengaruh terhadap 
pertumbuhan anak belum bisa diukur.

a. Bantuan sosial membantu meningkatkan nutrisi/gizi 
anak?

Dengan adanya bantuan sosial KIS membantu 
meningkatkan nutrisi dan gizi anak melalui Posyandu 
atau Polindes yang ada di Balingka. Polindes sering 
mengadakan kegiatan pemberian makanan bergizi 
bagi Balita. Seperti pada anak NS “kami ke Polindes 
disana sering diadakan timbang badan, imunisasi, dan 
pemberian makanan bergizi seperti susu, soup, bubur 
kacang hijau dan biskuit balita, biasanya sebulan sekali 
diadakan di minggu kedua”. Selain diselenggarakan 
oleh Polindes, ada juga Bidan keliling yang mengadakan 
kegiatan di satu tempat dan ada jadwalnya sama 
seperti kegiatan di Polindes. Lain halnya dengan 
informan FT yang lebih memanfaatkan Puskesmas 
untuk meningkatkan gizi anak dengan kegiatan timbang 
badan anak. Menurutya Posyandu hanya untuk balita, 
anak di atas balita harus ke Puskesmas. Namun bantuan 
PKH yang diperuntukan untuk meningkatkan nutrisi 
atau gizi pada ibu hamil tidak dimanfaatkan oleh NS 
“ada uang PKH tapi waktu saya hamil itu ga saya belikan 
susu hamil makanan seadanya saja, ya saya lebih berat 
uangnya untuk anak-anak saya yang ada 2 di SD ini, jadi 
ya untuk biaya sekolah saja”.
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b. Bantuan sosial yang Bapak/Ibu dapatkan membantu 
mengurangi lambat pertumbuhan pada anak (stunting)?

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden 
tidak ditemukan anak stunting. Namun ada kasus anak 
kelainan mental, pada informan EW yang menurutnya 
anaknya telah dalam kondisi terbatas sejak lahir, 
padahal ia sering memeriksakan kandungannya.

3. Vaksinasi tepat waktu pada anak-anak terhadap penyakit 
seperti polio, difteri dan tetanus

Program kesehatan bagi warga nagari sudah menjadi 
kebijakan nasional, sehingga aspek kesehatan diikuti 
seluruh warga seperti vaksinasi yang diperlukan bagi bayi 
dan anak-anak. Kegiatan tersebut sudah secara berkala 
melalui kegiatan di Pustu dan Puskesmas, serta pendamping 
lainnya dari keluarga berencana dengan sosialisasi dan 
pemberian makanan sehat.

a. Bantuan sosial membantu meningkatkan vaksinasi 
tepat waktu pada anak-anak terhadap penyakit polio, 
difteri dan tetanus?

Bantuan sosial berupa KIS dengan pelayanan gratis 
memberikan vaksinasi pada anak secara tepat waktu 
karena ada penjadwalannya dan ada penyuluhnya, 
hingga di absen. Vaksinasi dilakukan di Polindes atau 
Posyandu dan Puskesmas. Informan AF mengatakan 
anaknya yang balita mendapatkan vaksinasi campak, 
DPT 1-3, Polio 1-3 dan Hepatitis B. Sedangkan pada 
anak SD ditambah vaksinasi Difteri. “ini anak yang 
ketiga kan masih belum 4 tahun, masih didata juga 
disana, yang sudah dapat kemarin vaksin campak, 
DPT 1-3, polio 1-3 sama hepatitis B.”
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4. Penggunaan layanan kesehatan, termasuk layanan preventif 
dan layanan yang melibatkan biaya pengguna, sanitasi dan 
air bersih

a. Bantuan sosial membantu meningkatkan penggunaan 
layanan kesehatan tingkat desa (pusat kesehatan 
masyarakat pembantu [pustu])?

Dari hasil observasi ke Pustu terkait di Nagari 
Balingka, Pustu sering tutup bahkan tidak tampak 
kegiatan. Informan NS lebih memilih pelayanan 
kesehatan untuk anaknya di Polindes atau Posyandu 
lebih lengkap pelayanan dan terjadwal, tidak terlalu 
jauh juga dengan rumahnya sekitar 3 kilo.

b. Bantuan sosial membantu meningkatkan penggunaan 
layanan kesehatan tingkat kecamatan (pusat kesehatan 
masyarakat [puskesmas])?

Informan ER mengaku lebih memanfaatkan 
Puskesmas IV Koto dikarenakan “Ya kini berobat di 
Puskemas gratis udah gitu dokternya bagus ya dokter 
juga banyak ada dokter umum dokter spesialis anak 
juga, komunikasinya ke pasien juga bagus, lengkap lah 
ada lab juga, buka pagi ga bayar tapi obat generik sama 
buka sore juga walaupun sore bayar tapi gapapa obat 
juga bayar”.

c. Bantuan sosial membantu meningkatkan penggunaan 
layanan kesehatan tingkat kabupaten (rumah sakit 
umum daerah [rsud])?

Bantuan sosial sangat membantu dalam 
memanfaatkan sarana kesehatan karena tidak 
memerlukan bayaran bagi keluarga penerima 
manfaat yang memiliki Kartu Indonesia Sehat. Hanya 
memerlukan ongkos angkutan menuju Puskesmas 
yang letaknya di luar Nagari Balingka.
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Ada beberapa penerima manfaat sudah 
menggunakan layanan kesehatan ke rumah sakit di 
Bukittinggi yaitu: Rumah Sakit Umum Daerah dan 
Rumah Sakit Tentara. Tidak dikenai biaya apapun. 
Biaya yang diperlukan seperti ongkos angkutan umum 
dan keperluan keluarga yang menunggu pasien.

RSUD yang terdekat di Kec IV Koto adalah RSUD 
Bukittinggi, informan AF pernah memanfaatkan RSUD 
untuk memeriksakan kehamilannya melalui USD dan 
senam hamil sebanyak 1 kali dan gratis melalui KIS. 
Katanya, “Dulu pernah sekali ke RSUD Cuma untuk 
USG hamil kan dulu sama senam”. Sedangkan informan 
EW memanfaatkan RSU untuk tindakan pengkuretan 
kandungan karena ia keguguran untuk yang kedua 
kalinya “karena khawatir ya sudah 2x keguguran 
makanya saya mending ke RSU ga apa bayar juga asal 
saya tau kegugurannya sama tindakannya.”

d. Bantuan sosial membantu meningkatkan akses sanitasi 
(MCK/jambanisasi) yang baik dan air bersih?

Khususnya sanitasi dan air bersih. Dahulu, orang 
buang hajat di sembarang tempat atau di kamar mandi 
umum yang biasanya menyatu dengan kakus. Saat 
ini sudah menggunakan kakus yang dibuat di dalam 
rumah atau dekat rumah. Air bersih sudah diperhatikan 
dengan dibentuknya Pamsismas. Kegiatan utamanya 
membuat aliran air bersih dari mata air sampai ke rumah 
warga, sehingga kebutuhan air bersih untuk mandi dan 
masak terpenuhi. Hanya beberapa tempat yag belum 
dijangkau karena warga di sekitarnya mengambil air 
dari mata air yang dekat dengan rumahnya.
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Dari hasil wawancara dan observasi telah ada 
beberapa KPM yang mendapatkan aliran saluran air 
bersih yang dikelola oleh Nagari Balingka melalui 
PAMSIMAS (Pengelolaan Air Minum Berbasis 
Masyarakat), dengan Pamismas warga mendapatkan air 
dari mata air seperti sistem PAM berbayar Rp.5 sampai 
Rp 10 ribu atau bahkan ada yang tidak membayar. 
Nagari mengelola Pamsimas untuk kebutuhan air 
bersih, minum dan MCK warga yang kurang mampu. 
Dari hasil observasi hampir seluruh KPM memiliki 
kamar mandi sendiri kecuali salah satu KPM Informan 
AF, rumahnya berukuran kecil tidak memiliki kamar 
mandi, sehari-hari ia mendapatkan air bersih dari 
Masjid yang berada 10 meter dari rumahnya. Kegiatan 
mandi, mencuci di lakukan di Masjid yang ada tempat 
airnya. “Kecil rumahnya 1 kamar, ga ada kamar mandi, 
kalo mandi ambil air disitu aja Masjid sehari-hari 
anak2 mandi disana, masak nyuci..gratis, listrik juga 
ngga ada ngambil dari rumah orangtua.”

Informan EW mengatakan bahwa bulan kemarin 
ada survei dari Dinas Kesehatan mengenai Jambanisasi 
Sehat namun hingga saat ini bantuan tersebut belum 
diberikan “Kemarin didata kerumah WC nya katanya 
mau dibenerin wc nya supaya layak tapi sampe sekarang 
belum ada”. EW pun memanfaatkan Pamsimas dengan 
membayar Rp.5 ribu per bulan untuk mendapatkan 
air bersih. Informan FT mengatakan bantuan tersebut 
berupa “Kemarin sih katanya diliat dulu wc nya terus 
akan dikasih peralon 2 batang, semen 2 karung, besi 2 
batang sama toilet nya 1, tapi sampe sekarang belom 
dapet.”
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3.2.2. Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar Kesehatan Kabupaten 
Sukabumi

1. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Ketika ditanyakan pada informan apakah bantuan sosial 
yang diterima dapat membantu meningkatkan kesehatan 
ibu, mereka menjawab dapat membantu meningkatkan 
kesehatan ibu. Menurut informasi bahwa bantuan tersebut 
membantu untuk membeli obat-obatan ringan bila badan 
kurang enak, seperti demam, pusing-pusing dan masuk 
angin, demikian menurut informan. Perlu diketahui juga 
bahwa bantuan tersebut bukan untuk penyakit-penyakit 
yang cukup fatal bagi para ibu sehingga menyebabkan 
kematian, atau untuk penyembuhan yang memerlukan 
biaya besar. Pada batas-batas tertentu boleh dikatakan 
juga bahwa bantuan tersebut dapat meringankan atau 
membantu mengurangi masalah kesehatan terkait dengan 
ibu hamil atau melahirkan.

Dalam kaitan ini beberapa hasil penelitian sebelumnya 
telah mengungkap bahwa angka kematian ibu di Indonesia 
yang tinggi selama tiga dekade terakhir ini belum mampu 
ditekan. Survei Kesehatan Dasar Indonesia Tahun 2012, 
misalnya, menemukan bahwa angka kematian ibu di 
Indonesia masih tinggi, mencapai 359 ibu per 100.000 
kelahiran (SKDI, 2012). Tingginya angka kematian ibu ini 
menunjukkan kualitas pembangunan kesehatan Indonesia 
masih rendah (Kompas, 29/3/2018). Butuh kerja bersama 
semua pihak mengingat pemicu kematian ibu bukan 
hanya soal kesehatan, melainkan juga budaya, religi dan 
infrastruktur.

Data Survei Penduduk 2010 juga menunjukkan jumlah 
kematian ibu hamil dan melahirkan mencapai 349 per 
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100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Survei Penduduk 
Antarsensus (Supas) Tahun 2015 menyebut ada 305 ibu 
meninggal akibat melahirkan dari setiap 100.000 kelahiran 
hidup. Berdasarkan data Supas 2015 itu saja, jika setiap 
tahun terdapat 4 juta-5 juta kelahiran, maka setiap tahun 
terdapat 12.000-15.000 kematian ibu melahirkan.

Apa pun data yang digunakan, cenderung sama-
sama menunjukkan masih tingginya angka kematian ibu 
di Indonesia. Tingginya angka kematian ibu membuat 
Indonesia gagal mencapai target Tujuan Pembangunan 
Milenium (MDGs). Saat MDGs berakhir pada 2015, angka 
kematian ibu di Indonesia yang ditargetkan 102 per 100.000 
kelahiran belum mampu tercapai. Oleh karena itu, dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-
2019, pemerintah menargetkan menurunkan kematian ibu 
menjadi 306 ibu per 100.000 kelahiran hidup pada 2019 
(Kompas, 29/3/2018).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penyebab 
kematian ibu sangat beragam. Salah satunya adalah akses 
terhadap pelayanan kesehatan berkualitas yang belum 
merata. Perbaikan fasilitas kesehatan harus dilakukan 
secara utuh berdasarkan prinsip continuum care (perawatan 
berkelanjutan). Sistem rujukan ibu hamil yang mengalami 
kedaruratan diharapkan bisa dikecualikan dari sistem 
rujukan berjenjang dalam Program Jaminan Kesehatan 
Nasional. Langkah itu diharapkan akan membuat ibu hamil 
segera mendapatkan pertolongan dari dokter kebidanan 
dan kandungan saat terjadi kondisi kedaruratan.

2. Nutrisi/Gizi Anak

Dengan pertanyaan apakah bantuan sosial yang 
diterima dapat membantu meningkatkan gizi bagi anak. 
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Hampir semua informan menyatakan bahwa bantuan 
tersebut pada batas-batas tertentu dapat membantu 
meningkatkan gizi bagi anak-anaknya.

Terkait dengan persoalan gizi anak, Riset Kesehatan 
Dasar 2013 mengungkap bahwa beban ganda yang dialami 
dunia gizi Indonesia, dengan prevalensi gizi buruk balita 
meningkat menjadi 5,7 persen dari 4,9 persen pada 2010. 
Adapun prevalensi gizi kurang balita naik dari 13 persen 
pada 2010 menjadi 13,9 persen pada 2013. Anak stunting 
(bertubuh pendek) juga meningkat menjadi 37,2 persen 
(2013) dari sebelumnya 35,6 persen (2010). Pada periode 
yang sama, gizi lebih balita turun dari 14 persen menjadi 11,9 
persen. Di sisi lain, perbaikan pendapatan memungkinkan 
warga mengonsumsi kalori dan lemak melebihi tubuh 
(Khudori, 2018).

Gizi buruk memang multikompleks. Namun, faktor 
utamanya adalah kemiskinan. Warga miskin yang 70 persen 
pendapatannya untuk pangan harus merealokasikan 
belanja dengan menekan pos nonpangan, seperti 
kesehatan dan pendidikan. Rendahnya kualitas asupan 
gizi berdampak panjang, bukan hanya pada kesehatan, 
melainkan juga produktivitas dan kualitas SDM.

3.2.3. Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar Kesehatan Banjar

Sebagai wujud upaya pemenuhan layanan dasar 
kesehatan untuk warga masyarakat desa Manarap Baru, 
Kec. Kertak Hanyar dan desa Pemurus, Kec. Aluh-Aluh, di 
masing-masing desa itu telah tersedia Pustu dan tersedia 
Bidan Desa yang juga bertempat tinggal di desa tersebut.

Sebagai wujud upaya pemenuhan layanan dasar 
kesehatan untuk warga masyarakat desa Manarap Baru, 
Kec. Kertak Hanyar dan desa Pemurus, Kec. Aluh-Aluh, di 
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masing-masing desa itu telah tersedia Pustu dan tersedia 
Bidan Desa yang juga bertempat tinggal di desa tersebut.

Untuk pengobatan bagi penyakit yang ringan seperti: 
batuk, pilek, panas dingin, kepala pusing, dari pengakuan 
masyarakat/KPM cukup dengan obat warung atau periksa 
meminta obat ke petugas di Pustu. Jika dari obat tersebut 
tidak sembuh, barulah biasanya masyarakat pergi berobat 
ke Puskesmas. Untuk menjangkau Puskesmas bagi warga 
desa Manarap Baru, bukanlah merupakan masalah baik 
dari segi jarak maupun kemudahan transportasinya, 
namun bagi warga desa Pemurus berobat ke Puskesmas 
menjadi kendala tersendiri baik jarak yang cukup jauh dan 
transportasi yang sulit (angkutan air/kelotok air).

Aktivitas layanan kesehatan yang rutin dilakukan di 
masing-masing desa adalah Posyandu baik untuk Lansia 
maupun Balita yang dilakukan setiap bulan. Menurut 
penuturan Bidan Desa (Ibu End) … bahwa kesadaran 
warga masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan dan 
penambahan gizi nampak cukup bagus, selama hari 
pemeriksaannya tidak bersamaan dengan hari ramainya 
kegiatan sawah (seperti: musim tanam, panen dll).

Terkait KPM PKH di Desa Pemurus maupun Desa 
Manarap Baru adalah KPM pengembangan (tahun 2016), 
dan secara praktis mereka menerima bantuan sosial 
(khususnya) melalui PKH tahun 2017.

Merunut pengalaman para Informan (KPM PKH) 
yang dikunjungi dan diwawancarai, kebetulan dijumpai 
beberapa ibu-ibu yang masih memiliki anak di bawah lima 
tahun (Balita) dan masih menyusui. Dengan demikian 
informasi seputar bantuan sosial aspek kesehatan: (i) 
mengurangi kesakitan (morbiditas) perempuan, masalah 
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kesehatan terkait ibu hamil dan melahirkan, dan kematian 
ibu, (ii) membantu mengurangi keluhan atas penyakit yang 
dirasakan oleh penderita dan bukan atas hasil pemeriksaan 
dokter atau petugas medis lainnya terkait perempuan, (iii) 
membantu mengurangi masalah kesehatan fatal pada ibu 
(menyebabkan kematian, kelumpuhan atau membutuhkan 
biaya besar), (iv) membantu meningkatkan nutrisi/gizi 
anak, (v) membantu mengurangi lambat pertumbuhan pada 
anak (stunting), (vi) membantu meningkatkan vaksinasi 
tepat waktu pada anak-anak terhadap penyakit polio, difteri 
dan tetanus, masih bisa diperoleh informasinya meskipun 
tidak seluruhnya.

Kehadiran warga masyarakat desa terutama para KPM-
PKH yang masih memiliki Balita dan menyusui nampak 
cukup teratur dan antusias menghadiri kegiatan yang 
dilakukan Posyandu di lingkungannya. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya petugas Posyandu dan Bidan Desa 
harus ekstra sabar menunggu kehadiran warga masyarakat, 
mengingat pada saat jadwal pelaksanaan Posyandu para 
ibu-ibu masih harus beraktivitas mencari nafkah. Kondisi 
demikian mengakibatkan beberapa balita yang terlambat 
mengikuti program seperti: imunisasi dan penimbangan 
anak maupun pemberian makanan tambahan bagi balita.

Terkait pemanfaatan layanan kesehatan tingkat desa 
Puskesmas Pembantu (Pustu), mereka memanfaatkannya 
ketika mereka sakit ringan. Jika tidak/belum sembuh di 
Pustu, mereka ke Puskesmas, yang ada di kota kecamatan. 
Adapun layanan kesehatan di tingkat kabupaten (RSUD), 
dimanfaatkan apabila penyakit yang diderita oleh 
masyarakat (dalam hal ini termasuk KPM bantuan sosial) 
tidak dapat ditangani oleh Puskesmas). Hingga saat ini 
khususnya para informan belum/tidak sampai pada layanan 
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kesehatan tingkat RSUD atau dengan kata lain penyakit 
para KPM dapat diatasi di tingkat Puskesmas. Dalam hal 
penanganan kelahiran bayi terdapat kebijakan bahwa harus 
dilakukan di Puskesmas dan hal ini akan terkait dengan 
penerbitan Akte Kelahiran bayi. Hal ini dirasakan berat oleh 
warga masyarakat terutama bagi warga yang bermukim 
di pinggiran sungai terkait dengan jarak Puskesmas yang 
cukup jauh dan biaya transportasi yang sulit dan terbatas. 

Untuk penanganan program kesehatan khususnya 
dalam hal penanganan program Keluarga Berencana 
(dalam hal pemasangan alat kontrasepsi) bagi warga miskin 
masih terdapat duplikasi antara yang dilakukan oleh Dinas 
Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, 
Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (Dinas PK 
PP KB dan KS) dengan Dinas Kesehatan dalam hal ini 
Puskesmas. Dalam pelaksanaannya, Dinas PK PP KB dan KS 
lebih bersifat petugas menjemput bola hadir ke masyarakat 
(pemasangan alat dilakukan di desa) dan bersifat Gratis. 
Untuk Dinas Kesehatan (Puskesmas) warga yang akan 
melakukan pemasangan alat kontrasepsi harus datang ke 
Puskesmas dan ditarik biaya layanan (berbayar). Duplikasi 
tusi ini sempat menjadikan ketidaknyamanan dalam 
pelaksanaan program. Sebagaimana yang disampaikan 
oleh petugas Dinas PK PP KB dan KS:

“Bahwa dalam hal kami melaksanakan program 
Keluarga Berencana ini terutama kepada warga miskin 
harus berhati-hati di lapangan. Jangan sampai kami 
benturan dengan teman-teman petugas KB dari Dinas 
Kesehatan. Kami memang memiliki anggaran program 
ini dari APBN dan harus kami laksanakan secara gratis 
di desa dengan petugas medis lengkap, sementara 
kalau warga miskin hendak ber-KB melalui Puskesmas 
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mereka harus datang ke Puskesmas. Oleh karena itu 
tidak jarang dalam melaksanakan program ini petugas 
kami terkesan harus atur strategi umpet-umpetan dan 
terkadang ada perasaan resah bagi warga masyarakat.”

Kondisi demikian tentunya perlu adanya solusi 
kebijakan dari pemerintah daerah agar pelaksanaan 
program Keluarga Berencana dapat berjalan harmonis dan 
semua pihak tidak merasa was-was.

Terkait akses KPM terhadap air bersih dan MCK, seperti 
telah dikemukakan bahwa khususnya di Desa Pemurus 
maupun Desa Manarap Baru sebagai lokasi kajian, sanitasi 
masih menjadi permasalahan bagi warga, meskipun 
sebenarnya pemerintah telah menyelenggarakan program 
sanitasi melalui Pamsimas, tetapi belum bisa menjangkau 
seluruh warga khususnya warga Desa Pemurus Kecamatan 
Aluh-Aluh.

Hal ini dikarenakan beberapa faktor selain kurangnya 
kemampuan masyarakat untuk membeli air bersih untuk 
semua kebutuhan, juga karena faktor biaya transportasi 
untuk membeli langsung ke Depot Pamsimas. Dengan 
demikian untuk kebutuhan air bersih baik untuk kebutuhan 
memasak maupun minum, banyak warga yang berupaya 
melakukan penyaringan air sungai menggunakan ijuk dan 
tawas untuk menjernihkan air. Untuk kebutuhan mandi dan 
mencuci pakaian warga masyarakat biasa menggunakan air 
sungai secara langsung (tanpa melalui penyaringan).

Untuk keperluan hajat buang air besar (BAB) masih 
sangat banyak warga masyarakat yang tidak memiliki kakus 
di dalam/disekitar rumah. Umumnya warga buang air 
besar (BAB) langsung di atas kali/sungai, namun juga telah 
ada beberapa keluarga yang telah mengupayakan membuat 
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kakus/WC di rumahnya. Meskipun demikian beberapa 
keluarga yang telah memiliki kakus/WC dirumahnya tidak 
selalu memanfaatkannya. Salah satu contoh, sebagaimana 
penuturan Ibu Asl, warga Desa Pemurus,

“Di rumah saya sudah buat WC pak, tetapi yaa jarang 
digunakan, karena kalau gunakan WC harus mengusung 
air dulu untuk mengisi bak jadi agak repot, akhirnya kami 
lebih sering buang hajat besar di kakus atas sungai jadi 
praktis, tapi juga dipasang tutup karung seadanya.”

Pada satu sisi untuk menyikapi ketertiban dan 
kesehatan dalam hal buang air besar (BAB), pemerintah 
kabupaten melalui Dinas Kesehatan telah menghentikan 
program pembuatan jamban umum.

3.2.4. Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar Kesehatan Kabupaten 
Gunung Kidul

1. Meningkatkan kesehatan ibu, sehingga mengurangi 
kesakitan (morbiditas) perempuan, masalah kesehatan 
terkait ibu hamil dan melahirkan, dan kematian ibu.

Bagi ibu hamil, sesuai dengan ketentuan selalu 
memeriksakan kesehatannya terdekat ke Pos Kesehatan 
Pembantu (Pustu) yang berada di Kelurahan. Tersedia 
tenaga kesehatan yang selalu menerima pasien oleh bidan 
atau mantri kesehatan yang tinggal di sekitarnya. Kecuali 
dokter yang datang sewaktu-waktu dan terjadual karena dia 
lebih banyak berada di Puskesmas. Puskesmas untuk warga 
masyarakat Krambilsawit yang membutuhkan pengobatan 
dan pemeriksaan kesehatan berada di dekat Kecamatan 
Saptosari. Letaknya cukup jauh sehingga memerlukan ojek 
motor yang harus dibayar Rp.30 ribu pulang-pergi. Hal ini 
karena di Gunung Kidul jarang bahkan tidak ada sarana 
angkutan roda empat.



187Aksesibilitas Layanan Sosial Dasar ..........

Banyak juga penerima manfaat, terutama kaum ibu 
banyak yang berumur di atas 40 tahun dan sudah memiliki 
anak dewasa. Dengan demikian, penerima manfaat 
memeriksakan kesehatan saat diperlukan. Termasuk para 
ibu yang mengikuti program keluarga berencana dengan 
menggunakan alat kontrasepsi dan saat pemeriksaan 
kehamilan. Setelah menerima bantuan sosial pemeriksaan 
kesehatan menjadi tanggung jawab kaum ibu yang 
memanfaatkan sarana kesehatan. Sedangkan kaum laki-laki 
atau kaum bapak jarang memanfaatkan sarana kesehatan 
yang ada karena penyakit yang diderita tergolong ringan 
seperti batuk, pilek, dan pusing.

Berbeda dengan yang ada di Kecamatan Gedangsari 
masyarakat yang ada di Dukuh Ketelo, ibu-ibu yang hendak 
memeriksakan kehamilan atau yang akan melahirkan dan 
keluarga yang sakit parah, lebih sering memeriksakan 
kesehatannya ke RSUD Kecamatan tetangga yang ada di 
Kabupaten Klaten ketimbang harus ke RSUD yang ada di 
Gunung Kidul. Hal ini karena jarak dari dukuh Ketelo ke 
kota Kabupaten yang sangat jauh disamping kemudian 
harus turun naik bukit yang cukup curam.

a. Bantuan sosial membantu meningkatkan kesehatan 
ibu?

Bantuan sosial kesehatan yang diberikan terdiri 
dari bantuan sosial PIS (Program Indonesia Sehat), 
dan bantuan dari Pemerintah Daerah (Jamkesda) BPJS. 
Mereka memanfaatkan kartu kesehatan yang diberikan 
pemerintah untuk pemeriksaan maupun pengobatan 
sampai ibu yang akan melahirkan, baik di Pustu yang 
ada di kelurahan maupun Puskesmas di Kecamatan 
dan RSUD yang ada di Kabupaten.
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b. Bantuan sosial membantu mengurangi kesakitan 
(morbiditas, yaitu keluhan atas suatu penyakit 
yang dirasakan oleh penderita dan bukan atas hasil 
pemeriksaan dokter atau petugas medis lainnya) terkait 
perempuan?

Untuk keluhan kasus morbiditas yang spesifik, 
biasanya KPM akan memeriksakan ke layanan 
kesehatan dasar seperti Puskesmas di kecamatan. Jika 
morbiditas itu namun masih bisa ditahan atau tidak 
terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari, KPM hanya 
akan memanfaatkan Puskesmas.

c. Bantuan sosial membantu mengurangi masalah 
kesehatan fatal pada ibu (menyebabkan kematian, 
kelumpuhan atau membutuhkan biaya besar)?

Bantuan sosial yang ada seperti PIS, PKH dan 
BPJS belum bisa dikatakan apakah dapat membantu 
mengurangi masalah kesehatan yang fatal pada ibu 
karena tidak adanya KPM yang mengalami kasus 
tersebut di Gunung Kidul. Dari hasil wawancara, 
masalah kesehatan yang terjadi pada KPM (ibu) adalah 
penyakit ringan dan pemeriksaan kehamilan dan saat 
ibu akan melahirkan.

d. Bantuan sosial membantu mengurangi masalah 
kesehatan terkait ibu hamil dan melahirkan?

Bantuan sosial kesehatan yang diberikan terdiri 
dari bantuan sosial PIS (Program Indonesia Sehat), 
dan bantuan dari Pemerintah Daerah (Jamkesda) BPJS 
tentunya dimanfaatkan untuk pemeriksaan kesehatan 
ibu hamil dan melahirkan. Biasanya aspek ini juga yang 
paling banyak dikelola oleh pendamping PKH.
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2. Nutrisi anak, sehingga mengurangi stunting (lambat 
pertumbuhan pada anak) dan meningkatkan ukuran berat-
badan-untuk-usia dan tinggi-badan-untuk-usia

Secara umum anak-anak hidup dalam kondisi normal 
karena pola makan yang mengutamakan makanan pokok 
dan pemenuhan gizi lainnya walaupun hanya sederhana 
seperti tempe dan tahu dan sayuran yang ada di warung 
maupun yang ditanam di kebun. Makanan pokok berupa 
beras selalu terpenuhi dan tersedia dari hasil alam atau 
sawah yang diusahakan sendiri atau membeli dari warung. 
Pemenuhan makanan pokok juga sebagiannya dapat 
diperoleh dari bantuan sosial berupa pembagian beras 
sejahtera yang diterima 10 kg per bulan yang diambil 
di kantor desa. Oleh karena itu berdasarkan observasi 
fisiologis umum, anak-anak KPM tumbuh normal dan sehat 
serta tidak ditemukan pengaruh negatif terhadap lambat 
pertumbuhan anak atau stunting.

3. Vaksinasi tepat waktu pada anak-anak terhadap penyakit 
seperti polio, difteri dan tetanus

Vaksinasi dasar telah diberikan dan disosialisasikan 
oleh pemerintah kepada warga masyarakat. Gunung Kidul 
pada umumnya Program kesehatan bagi warga Kecamatan 
Saptosari dan Gedangsari sudah menjadi kebijakan 
pemerintah daerah setempat, sehingga aspek kesehatan 
dapat dimanfaatkan dan diikuti program yang diberikan 
pada seluruh warga seperti vaksinasi yang diperlukan bagi 
bayi dan anak-anak. Kegiatan tersebut sudah secara berkala 
melalui kegiatan di Pustu/Posyandu dan Puskesmas, serta 
pendamping lainnya dari keluarga berencana dengan 
sosialisasi dan pemberian makanan sehat.
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4. Penggunaan layanan kesehatan, termasuk layanan preventif 
dan layanan yang melibatkan biaya pengguna, sanitasi dan 
air bersih

a. Bantuan sosial membantu meningkatkan penggunaan 
layanan kesehatan tingkat desa (pusat kesehatan 
masyarakat pembantu (Pustu)?

Dari hasil observasi ke Pustu yang ada di Kelurahan 
Saptosari, Pustu mempunyai jadwal buka tertentu 
karena keterbatasan SDM yang ada di Pustu, bahkan 
tidak tampak kegiatan. Informan Trm misalnya, lebih 
memilih pelayanan kesehatan ke Puskesmas walaupun 
jauh karena layanan yang lebih lengkap dan obat yang 
lebih tersedia.

b. Bantuan sosial membantu meningkatkan penggunaan 
layanan kesehatan tingkat kecamatan (pusat kesehatan 
masyarakat [puskesmas])?

Hampir semua masyarakat yang ada di Kecamatan 
Saptosari memanfaatkan layanan kesehatan yang ada 
di Puskesmas. Dikatakan oleh beberapa informan 
pelayanan Puskesmas sekarang lebih baik dan bisa 
diandalkan untuk kepentingan masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan kesehatan. Banyak program-
program pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten ke masing-masing 
Puskesmas untuk di sosialisasikan dan diberikan 
layanan program ke masyarakat yang membutuhkan 
jaminan kesehatan.

c. Bantuan sosial membantu meningkatkan penggunaan 
layanan kesehatan tingkat kabupaten (rumah sakit 
umum daerah RSUD)?

Bantuan sosial sangat membantu dalam 
memanfaatkan sarana kesehatan karena tidak 
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memerlukan bayaran bagi keluarga penerima manfaat 
yang memiliki Kartu Indonesia Sehat atau Jamkesda/
BPJS, apapun itu yang dikeluhkan akan kesehatannya 
akan dilayani sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku di RSUD. Hanya juga memerlukan ongkos 
angkutan umum atau harus merental mobil, karena 
menuju RSUD yang lokasinya cukup jauh. Bahkan 
untuk masyarakat yang ada di Desa Ketelo Gedangsari 
lebih memilih RSUD yang ada di Kabupaten Klaten 
karena jaraknya cukup dekat dan ongkosnya tidak 
keluar banyak. Ada beberapa penerima manfaat sudah 
menggunakan layanan kesehatan ke rumah sakit RSUD 
yang ada di Kabupaten.

d. Bantuan sosial membantu meningkatkan akses sanitasi 
(MCK/jambanisasi) yang baik dan air bersih?

Terlihat keadaan rumah-rumah KPM yang 
berbentuk joglo dan cukup besar, namun sangat 
sederhana yang masih berdinding dari bilik bambu 
dan sanggahan kayu, dan atap genteng tanpa plafon 
sehingga terlihat terbuka. Keluarga mereka dan 
tetangganya mempunyai MCK yang dibiayai dana dari 
Jepang seperti bak penampungan air dan pipa air yang 
menyalurkan air bersih ke rumah-rumah sekitarnya. 
Akan tetapi untuk penyediaan air bersih mereka harus 
membayar sebesar lima ribu rupiah per satu kubik. 
Adapun jamban keluarga mereka sangat sederhana 
dibuat dari terpal plastik dan atasnya terbuka, kecuali 
MCK buat umum yang didanai dari Jepang sudah 
tertutup dan di tembok. Ini menyimpukan secara 
umum KPM telah memiliki sanitasi dan air bersih 
yang baik, hanya saja, khususnya di musim kemarau 
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di daerah pesisir, air sangat sulit didapat. Ini membuat 
harus ada pengelolaan keuangan rumah tangga untuk 
pembelian air.
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BAB IV
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT 

DAN MANFAAT BANTUAN SOSIAL 
TERHADAP AKSESIBILITAS LAYANAN 

SOSIAL DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN 
DI DAERAH PERDESAAN

4.1. Analisis Faktor-Faktor Penghambat Aksesibilitas Layanan 
Sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Secara kualitatif eksploratif, faktor penghambat aksesibilitas 
layanan dasar sosial, pendidikan dan kesehatan dapat dianalisis 
melalui hubungan antara karakteristik wilayah (yang dalam 
hal ini adalah Agam, Sukabumi, Banjar dan Gunungkidul) dan 
layanan sosial yang tersedia secara lokal. Dalam penelitian 
ini, dan juga menyesuaikan dengan karakteristik empat lokasi 
penelitian, layanan dasar sosial-pendidikan-kesehatan secara 
pendanaan dapat berasal dari pemerintah pusat maupun 
daerah (provinsi dan atau kabupaten/kota).
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LSD yang disediakan pemerintah pusat biasanya akan 
mengambil bentuk bantuan sosial tunai/nontunai, yang 
untuk kepentingan praktis dalam penelitian ini akan dibatasi 
dengan empat program perlindungan sosial prioritas 
nasional (Rastra/BPNT, PKH, PIP, PIS) dan sejumlah 
program bantuan sosial perdesaan yang disediakan 
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian 
Sosial. Sebaliknya, program LSD yang disediakan oleh 
pemerintah daerah akan mengambil bentuk asistensi 
sosial dan infrastruktur dasar sosial-pendidikan-kesehatan. 
Termasuk yang mencirikan program LSD di daerah juga 
adalah keterbatasan penyediaan, khususnya dalam kaitan 
dengan kapasitas penganggaran dan teknis yang sangat 
bervariasi antar-daerah dan antar-instansi. Keterbatasan 
penyediaan seperti ini juga biasanya akan menghasilkan 
efek ikutan lain seperti fragmentasi layanan dan inefisiensi 
disebabkan tumpang-tindih multi-layanan dan multi-
penyedia layanan.

Dalam kaitan dengan peran the third sector, swasta, 
masih sangat jarang ditemui pengarusutamaan layanan 
sosial dasar yang didanai pihak swasta secara konsisten dan 
berkelanjutan pada empat lokasi penelitian. Hal ini terlebih 
di kondisi perdesaan yang tidak memiliki sumber daya 
alam yang melimpah. Pada daerah-daerah dengan kondisi 
sumber daya alam melimpah seperti mineral misalnya, 
kita akan menjumpai kehadiran sekian banyak perusahaan 
swasta yang tentunya juga membawa efek turunan berupa 
kehadiran dana sosial (CSR/corporate social responsibility). 
Dalam konteks Agam, Sukabumi, Banjar dan Gunung Kidul, 
faktor keterlibatan swasta dalam penyediaan LSD boleh 
dikatakan sangat minimal. Termasuk pengecualian adalah 
seperti dana swasta dari Pertamina yang membangun 
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sebuah sekolah menengah atas kejuruan (SMK) di daerah 
terpencil di Kecamatan Tegalrejo, Gunung Kidul.

Oleh karena itu, dalam bab analisis ini, eksplorasi 
terbatas akan dilakukan terhadap sejumlah hal yang 
ditemukan dalam bagian hasil penelitian pada bab 3 
sebelumnya. Secara khusus, bab ini akan meng-highlight 
beberapa faktor penghambat dan manfaat bantuan sosial 
dalam hubungannya dengan akses terhadap LSD yang telah 
dijabarkan dengan detil per wilayah penelitian pada bab 
3. Faktor penghambat dan kemanfaatan bansos ini akan 
dianalisis dengan menghubungkannya dengan beberapa 
temuan relevan dalam penelitian akses layanan dasar yang 
telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya.

Dalam penelitian mengenai korelasi akses LSD dengan 
tingkat dan permintaan penyediaan LSD yang dilakukan 
Minas & Kriisk dengan mengambil kasus di Estonia (2017), 
korelasi positif yang kuat dapat ditemukan antara tingkat 
layanan dan ukuran populasi; dengan demikian, semakin 
banyak penduduk, semakin banyak layanan sosial bagi 
mereka. Selain itu, kepadatan penduduk berkorelasi positif 
dengan jumlah layanan yang disediakan, meskipun kurang 
kuat. Faktor jarak dari lembaga layanan sosial ke pusat 
kabupaten memiliki efek negatif pada penyediaan layanan; 
tetapi kurang begitu berpengaruh untuk jarak ke ibukota. 
Korelasi dengan jarak ke pusat kabupatan jauh lebih kuat 
di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan. Artinya 
kebijakan layanan dasar memiliki insentif lebih untuk 
lebih memprioritaskan infrastruktur layanan di tingkat 
kabupaten/kota daripada provinsi. Kota dengan pajak 
penghasilan per kapita yang lebih tinggi memberikan lebih 
banyak layanan, terutama di daerah perkotaan. Namun, 
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kota dengan belanja per kapita lebih tinggi menyediakan 
lebih sedikit layanan. Tidak ada indikator pembelanjaan 
perlindungan sosial yang berkorelasi dengan tingkat 
layanan sosial.

Permintaan tambahan untuk layanan dan karakteristik 
kotamadya yang dipilih hanya berkorelasi lemah; namun, 
mereka menunjukkan arah yang sama dengan tingkat 
layanan sosial. Korelasi positif yang lemah tetapi signifikan 
secara statistik antara tingkat layanan sosial yang diberikan 
dan jumlah layanan yang membutuhkan ketentuan 
tambahan menunjukkan bahwa semakin banyak layanan 
yang disediakan, semakin besar kebutuhan akan ketentuan 
tambahan yang diungkapkan. Jarak ke ibukota kabupaten, 
pajak penghasilan dalam anggaran per kapita dan belanja 
perlindungan sosial tidak memiliki korelasi yang signifikan 
secara statistik dengan permintaan tambahan untuk 
layanan.

Selain memberikan gambaran analitis yang lebih jelas 
dalam kaitan dengan akses pada layanan sosial lokal, 
kontribusi Minas dan Kriisk (2017) paling relevan dengan 
penelitian ini adalah mengonfirmasi temuan bukti-bukti 
kualitatif dalam penelitian kami ini bahwa kondisi-kondisi 
lokal memainkan peranan penting. Secara lebih khusus, 
kondisi lokal seperti keterpencilan dan sumber daya 
merupakan faktor penghambat yang menentukan untuk 
akses ke layanan sosial. Minas dan Kriisk juga menemukan 
bahwa pasokan layanan agak lebih besar di perkotaan 
daripada di daerah pedesaan, tetapi demikian juga 
permintaan untuk dukungan tambahan. Hal ini tentu saja 
mengonfirmasi urgensi untuk lebih mewaspadai inisiatif 
layanan dasar di daerah perdesaan, sebuah asumsi yang 
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sejak awal dijadikan titik tolak pendekatan dalam penelitian 
aksesibilitas LSD di empat kabupaten Sumatera-Kalimantan 
dan Jawa terpilih ini.Top of FormBottom of Form

Analisis sebelumnya dari Minas and Kriisk (2017) 
menunjukkan bahwa faktor sumber daya sebagai pengaktif 
dan penghambat akses LSD menjelaskan beberapa variasi 
dari penyediaan layanan sosial lokal, sedangkan faktor 
pola belanja program perlindungan sosial kurang memiliki 
dampak. Menganalisis semua layanan sosial lokal secara 
terpisah menegaskan temuan penelitian ini maupun 
temuan Minas and Kriisk bahwa dimensi sumber daya 
memiliki dampak yang lebih besar. Sebaliknya, belanja 
perlindungan sosial ternyata kurang atau tidak berhubungan 
langsung dengan penyediaan layanan sosial lokal. Hal 
yang menarik adalah layanan yang diberikan pada tingkat 
rendah, misalnya layanan dukungan dan asistensi pribadi 
(meskipun dengan permintaan tambahan yang tinggi) 
serta layanan tempat penampungan dan pengasuhan 
anak (yang umumnya memiliki permintaan tambahan 
yang rendah) disediakan lebih sering di kabupaten dengan 
pajak pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sebaliknya, 
layanan penampungan lainnya (semua milik kelompok 
layanan yang disediakan untuk tingkat yang lebih rendah 
dan dengan permintaan tambahan yang rendah) pada 
gilirannya kurang menjadi prioritas penyediaanya pada 
kabupaten dengan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi.

Pada bagian akhir ini, secara khusus penelitian ini 
ingin menganalisis dampak kondisi lokal pada akses 
ke setiap layanan sosial dasar di tingkat lokal di empat 
lokasi penelitian secara terpisah. Analisis ini menekankan 
pentingnya kondisi lokal untuk akses ke layanan sosial lokal, 
khususnya faktor keterpencilan dan sumber daya. Bukti-
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bukti kualitatif yang dipaparkan di bab 3 menunjukkan 
bahwa faktor jarak ke pusat kabupaten dan ke ibukota serta 
faktor kepadatan penduduk adalah indikator yang lebih 
relevan dalam persoalan aksesibilitas layanan sosial lokal 
daripada jumlah populasi belaka. Pada saat yang sama, 
kami menemukan bahwa layanan dukungan dan asistensi 
pribadi lebih mungkin disediakan di kabupaten dengan 
karakteristik pajak penghasilan per kapita yang lebih tinggi. 
Kontras dengan ini adalah kecilnya urgensi faktor pola 
belanja pemerintah daerah terhadap aksesibilitas LSD.

Analisis melalui data kualitatif juga menunjukkan 
bahwa akses ke beberapa layanan (konseling sosial, 
layanan rumah perawatan lansia umum, transportasi sosial 
dan layanan penjangkauan rumah) tersebar luas baik di 
topografi kota maupun desa di Agam, Sukabumi, Banjar 
dan Gunung Kidul. Sebaliknya, akses ke layanan lain lebih 
terbatas. Sebagai contoh, akses pendidikan dan kesehatan 
masih mendapati banyak tantangan terkait dengan 
pembagian kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. 
Provinsi yang memiliki anggaran relatif lebih besar karena 
diberi kewenangan pengelolaan sistem layanan dasar 
sekunder kesehatan (rumah sakit) dan pendidikan (sekolah 
menengah atas, baik SMA maupun SMK) memiliki sedikit 
insentif/alasan untuk membantu kabupaten/kota dengan 
ruang fiskal terbatas untuk memperbaiki infrastruktur 
layanan dasar primer kesehatan (puskesmas dan puskesmas 
pembantu) dan pendidikan (SD dan SMP serta lembaga 
pendidikan negeri sederajat). Dalam aspek ini, faktor 
koordinasi vertikal antara provinsi dan kabupaten/kota 
menjadi penting sebagai penghubung potensi keterputusan 
layanan sosial dasar dari tingkat primer ke sekunder. 
Platform kebijakan yang mengintegrasikan layanan (seperti 
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Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang juga berada di 
Kementerian Sosial) bisa jadi merupakan solusi sementara 
yang jitu untuk masalah fragmentasi layanan ini.

Layanan yang penyediaannya dirasakan kurang di 
tingkat kabupaten terlebih kecamatan dan desa terpencil 
adalah asistensi sosial terspesialisasi untuk dewasa dan 
anak-anak. Bahkan di sebagian besar kabupaten, pekerja 
sosial dan pendamping program yang kami jumpai 
mengklaim bahwa permintaan untuk jenis layanan ini 
lebih tinggi dari yang disediakan pemerintah kabupaten. 
Layanan tempat penampungan dan pengasuhan anak 
juga masih jarang disediakan meskipun kebutuhan untuk 
menyediakannya belum terlalu urgen. Dalam konteks 
empat kabupaten penelitian, biasanya ini sudah cukup 
memadai disediakan di tingkatan pusat kabupaten dan 
tidak harus turun di desa-desa.

Untuk lebih jelasnya, melalui pendekatan kualitatif 
eksploratif, berikut ini sejumlah faktor penghambat 
berdasarkan faktor keterpencilan, sumber daya dan faktor 
relevan lainnya.
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4.2. Analisis Manfaat Bantuan Sosial terhadap Aksesibilitas 
Layanan Sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Dampak kondisi lokal terbukti kuat khususnya berkaitan 
dengan faktor keterpencilan dan sumber daya. Dalam analisis 
kami faktor jarak ke pusat daerah dan ke ibukota, serta kepadatan 
penduduk lebih relevan untuk aksesibilitas ke layanan 
sosial lokal, bukan faktor jumlah populasi. Secara kualitatif, 
faktor yang kurang signifikan adalah pengeluaran. Alasan 
untuk itu mungkin adalah bahwa faktor belanja pengeluaran 
perlindungan sosial lokal adalah secara luas menyangkut 
berbagai item seperti belanja bantuan sosial, layanan 
sosial, investasi dalam kebijakan sosial lokal, pengeluaran 
administratif untuk kebijakan sosial lokal, dll. Selain itu, faktor 
ini tidak mengatakan apa pun tentang seberapa efisien atau 
tidak efisien layanan sosial lokal disediakan.

Peran keterpencilan dan sumber daya lokal adalah temuan 
penting dan berhubungan langsung dengan diskusi saat ini 
dalam tata kelola kesejahteraan sosial dan di tempat lain 
terkait reformasi administrasi-teritorial pemerintah daerah. 
Penggabungan sukarela kabupaten/kotamadya adalah proses 
yang berkelanjutan dan argumen utama untuk penggabungan 
kabupaten ini meningkatnya akses dan kualitas layanan lokal. 
Diskusi tentang reformasi administrasi-teritorial sering hanya 
berfokus pada ukuran jumlah populasi, sedangkan pembagian 
sumber daya dan fungsi antara tingkat teritorial absen dari 
diskusi.

Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa berkenaan 
dengan penyediaan dan penyampaian layanan sosial lokal, 
kedekatan dengan pusat daerah dan ibu kota merupakan faktor 
yang lebih penting daripada ukuran populasi belaka. Oleh 
karena itu, perlu untuk memperluas fokus perdebatan yang 
begitu jauh hingga mencakup beberapa dimensi.
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Selain itu, fokus sempit pada faktor jumlah populasi ketika 
memperdebatkan penggabungan kabupaten bahkan dapat 
memiliki efek terbalik dalam arti bahwa jarak dalam kabupaten 
meningkat dan jalan ke pusat kota di mana layanan lokal 
disediakan pada kenyataannya bahkan menjadi lebih lama. Itu 
berarti hambatan baru untuk akses ke layanan sosial lokal dan 
risiko yang lebih besar untuk membahayakan situasi kelompok 
miskin dan rentan miskin yang sudah semakin terdesak 
kondisinya di daerah-daerah terpencil.

Dalam konteks hubungan LSD dengan kemanfaatan 
bantuan sosial itu sendiri penelitian ini juga menunjukkan 
rumitnya hubungan antara hak-hak sosial dan akses ke layanan 
sosial lokal. Kapasitas dan kebutuhan lokal yang dihadapkan 
dengan persyaratan untuk menawarkan layanan sosial 
lokal menuntut solusi kreatif dan inovatif dari politisi lokal, 
pekerja sosial dan bahkan penduduk setempat; khususnya di 
daerah terpencil di mana sumber daya terbatas dan populasi 
tersebar. Ada risiko nyata bahwa upaya untuk menyelesaikan 
‘dilema kabupaten’ dapat mengakibatkan kelompok target 
tertentu yang paling rentan justru yang harus membayar 
harga. Hal ini kembali pada karakteristik LSD yang memang 
tidak diperuntukkan secara khusus bagi masyarakat miskin 
sehingga mereka harus ‘berbagi manfaat’ dengan golongan 
menengah. Layanan lokal yang perlu disampaikan secara 
individu dan dekat dengan rumah orang yang membutuhkan 
sering ditargetkan pada yang paling rentan, sementara juga 
menjadi yang paling mudah diabaikan atau dikirimkan dalam 
bentuk lain (yang lebih murah). Ini menegaskan asumsi awal 
penelitian ini bahwa mempelajari realisasi hak-hak sosial di 
tingkat lokal membutuhkan pendekatan yang lebih bernuansa.
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Dalam kaitan dengan itu, persoalan aksesibilitas LSD 
juga dapat dilihat dari perspektif adanya kesenjangan layanan 
yang sedari awalnya “disediakan” oleh adanya kesenjangan 
dalam penerima empat program perlindungan sosial prioritas 
nasional (Rastra, PIP, PIS, PKH). Keempat program ini menjadi 
lebih relevan lagi untuk disinggung karena memang ia didesain 
untuk membantu orang miskin, khususnya yang berasal dari 
desil 1 dan 2 untuk dapat menggapai akses pendidikan dan 
kesehatan serta jaminan sosial yang dapat memutus rantai 
kemiskinan.

Melalui analisis terhadap data BDT/DT PFM 2017 dari 
Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu sampel daerah yang 
dapat diakses hingga tulisan ini terakhir disusun, kita dapat 
memformulasikan siapa (pendekatan by name by address) dan 
berapa (pendekatan agregat) saja dari desil mana saja yang 
mendapatkan program perlindungan sosial prioritas nasional 
mana saja. Hal ini bisa diperoleh melalui penelusuran sampel 
rumah tangga dalam BDT (data yang kami peroleh adalah DT 
PFM ODT periode November 2017 yang telah diverifikasi dan 
validasi oleh SLRT kabupaten setempat) yang telah memiliki 
status kesejahteraan dan status kepesertaan melalui teknik 
cross tabulasi (berdasarkan kriteria baris dan kolom) untuk 
kemudian diagregat sehingga diketahui irisan kepesertaannya 
per desil dan per program. Hal ini sebagaimana tertera dalam 
gambar berikut.
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Melalui pemanfaatan data sekunder (BDT dan SLRT), 
Gambar 4.1 mendemonstrasikan temuan kuantitatif penting 
tentang kesenjangan layanan dan atau program layanan sosial 
di salah satu lokasi penelitian, Kabupaten Sukabumi. Data ini 
menunjukkan rendahnya kepesertaan dari warga miskin paling 
miskin yang berasal dari desil 1 dan 2 dalam pemeringkatan 
status sosial-ekonomi yang terdapat dalam Basis Data Terpadu.

Temuan ini jelas menunjukkan adanya kesenjangan 
layanan sosial dasar sebagai akibat dari tingginya angka 
exclusion errors dimana penerima PKH dari desil 2, 3, 4 hingga 
4+ mencapai 74%. Ini artinya hanya seperempat orang miskin 
yang paling miskin (desil 1) dan paling berhak menerima 
menurut pendekatan penanganan kemiskinan berdasarkan 
pemeringkatan status sosial-ekonomi yang betul-betul 
menerima PKH. Pada program perlindungan sosial prioritas 
nasional lainnya (Rastra, PIP, dan PIS), angka exclusion error-
nya justru lebih besar lagi dari temuan pada data analisis 
kesenjangan PKH. Terlebih jika memperbandingkan data 
tersebut dengan data dari tahun ke tahun (Kidd, 2017), kita 
akan mendapati konsistensi pada exclusion error ini.

Hal ini tentunya menyisakan pertanyaan: jika program 
prioritas nasional yang telah menggelontorkan banyak anggaran 
dan sumber daya (menurut beberapa pihak mencapai 1% 
dari GDP/PDB Indonesia) mengalami tingkat ketidaktepatan 
sasaran yang sangat tinggi, mengapa pemerintah tetap 
bertahan untuk memperluas skema ini dan terus beralasan 
menggunakan pendekatan komplementaritas? Mengapa 
pemerintah tidak atau kurang dalam mengarusutamakan 
aspek lain dari asistensi sosial, yaitu layanan sosial dasar, yang 
seharusnya memang tetap berjalan sebagai investasi belanja 
sosial jangka panjang pemerintah?
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BABV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Melihat ke belakang pada awal milenium kedua ini kita 
dapat menemukan sejumlah kesepakatan global penting 
dalam konteks pembangunan sosial secara umum maupun 
layanan dasar secara khusus. Setelah deklarasi hak asasi 
manusia pada dekade 60an memulai segala diskursus layanan 
dan perlindungan yang berkeadilan, kita menjumpai inisiatif 
global serupa seperti Convention on the Rights of the Child, 
deklarasi Universal Health Coverage, demikian juga deklarasi 
serupa dalam bidang pendidikan yang dilakukan di banyak 
negara (di Indonesia dikenal dengan Gerakan Wajib Belajar 9 
Tahun).

Akan tetapi di sisi lain, kita juga menjumpai bahwa kemajuan 
dalam tataran implementasi tidak secepat janji-janji kebijakan 
makro dalam bidang perlindungan dan layanan sosial dasar. 
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Di antara sejumlah alasan bagi ketertinggalan ini, satu yang 
terlihat masih kentara: belum memadainya investasi dalam 
layanan sosial dasar. Tanpa akses universal ke layanan-layanan 
ini, hak-hak warga miskin dan rentan miskin dalam mengakses 
layanan tidak dapat dijamin dan kemiskinan itu sendiri menjadi 
lebih sulit dikurangi. Jika pertumbuhan ekonomi, sebagai 
tujuan teknokratik bernegara, tidak dapat mempersempit 
jurang ketimpangan dan mengurangi kemiskinan, kita 
membutuhkan tindakan publik untuk disandingkan dengan 
efek keluaran mekanisme pasar saat ini. Penelitian sederhana 
ini menggaris-bawahi sejumlah argumen akan pentingnya 
tindakan publik dan kebijakan sosial untuk menyiapkan bukan 
saja perlindungan sosial komprehensif tetapi juga layanan 
sosial dasar komprehensif sebagai pendukung.

Pertama, mengingat distribusi pendapatan, aset, 
keterampilan, dan kapabilitas, globalisasi ternyata lebih 
menguntungkan kelompok menengah ke atas lebih dari 
menangah ke bawah, yang menghasilkan kesenjangan yang 
semakin melebar dan kemiskinan yang semakin mendalam. 
Hasil penelitian ini mengonfirmasi penelitian-penelitian 
sebelumnya mengenai pentingya fokus prioritas pada 
penciptaan kemampuan dasar manusia melalui akses universal 
ke layanan sosial dasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
alokasi anggaran dan bantuan terlalu rendah di sebagian 
besar lokasi penelitian (Agam, Sukabumi, Banjar, Gunung 
Kidul) untuk memastikan cakupan layanan berkualitas secara 
universal.

Kedua, pembelanjaan publik untuk layanan sosial sering 
kali tidak memadai dan tidak efisien. Pengalaman yang cukup 
telah dikumpulkan untuk merumuskan prinsip dan praktik 
yang baik untuk kebijakan sosial dalam konteks yang berbeda. 
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Salah satu pelajaran yang dipetik melalui penelitian ini adalah 
pentingnya sinergi antar-layanan, dan sinergi antar-penyedia 
layanan sosial dasar, khususnya pada tingkat daerah.

Ketiga, persoalan ketiadaan akses menyiratkan pentingnya 
memberikan perhatian lebih pada aspek ketimpangan 
pendapatan, bukan saja pada aspek penanggulangan 
kemiskinan. Ketimpangan pendapatan yang semakin besar 
saat ini menghasilkan ‘Matthew effect’ dimana manfaat 
pengeluaran publik secara tidak proporsional meningkat ke 
kelas menengah dan atas, dengan mengorbankan orang miskin 
dan rentan miskin. Meskipun belanja pemerintah untuk 
layanan sosial dasar sudah semakin meningkat dibanding 
masa-masa sebelumnya, orang miskin dan rentan miskin masih 
mengalami persoalan akses yang serius. Satu-satunya cara di 
mana orang miskin akan mendapatkan akses ke layanan sosial 
dasar adalah dengan membuatnya tersedia secara universal, 
tidak dibagi sesuai pemeringkatan status sosial-ekonomi.

Penelitian ini membuat analogi ‘antrian’ untuk layanan 
publik, dan menunjukkan bahwa orang miskin biasanya 
menemukan diri mereka di ujung paling belakang dalam 
antrian. Melalui demonstrasi kesenjangan layanan yang 
didapat dari pengontrasan antara status kepesertaan dengan 
status kesejahteraan yang terdapat dalam data BDT dan data 
SLRT pada salah satu lokasi, penelitian ini mempertanyakan 
kemanfaatan riil dari penargetan sempit sebagai sarana untuk 
membantu orang miskin ‘melompati antrian’.

Keempat, bukti yang dikumpulkan oleh berbagai kajian 
menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak akan dengan 
sendirinya menghasilkan hasil yang adil, juga tidak akan 
mencapai cakupan universal dari layanan sosial dasar. Meniru 
pasar melalui biaya dan retribusi untuk layanan publik dasar 
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telah terbukti merugikan dalam hal pengurangan kemiskinan 
dan hak-hak orang miskin dan rentan miskin.

Melalui penelitian ini juga peneliti berupaya 
menggambarkan bagaimana konsep rata-rata nasional 
sebagaimana terdapat dalam statistik kemiskinan makro 
dapat menyebabkan interpretasi yang menyesatkan tentang 
kemajuan sosial. Analisis kemiskinan perlu melampaui konsep 
statistik rata-rata. ‘Rata-rata’ tidak lebih dari sebuah konsep, 
sebuah kenyamanan yang diciptakan untuk membantu kita 
memahami berbagai hal. Miskin rata-rata atau anak rata-rata 
tidak ada dalam kenyataan. Ia hanya dalam pikiran kita. Ini 
berarti sangat urgen untuk menghindari ‘fallacy of the mean’ 
ketika menggambarkan dunia nyata. Patokan internasional $2 
per hari, atau sekitar Rp.400 ribu per bulan per individu dalam 
hitungan batas ambang miskin menurut BPS di Indonesia, 
memang bermanfaat untuk menetapkan agregat dan target 
intervensi. Hanya saja ia memiliki banyak keterbatasan sebagai 
norma universal untuk memantau atau membandingkan 
tingkat kemiskinan.

Akhirnya, makalah ini menekankan bahwa akses universal 
ke layanan sosial dasar berkualitas baik berada dalam 
jangkauan. Daerah yang tidak melengkapi penduduknya untuk 
menghadapi gejolak yang terkait dengan globalisasi akan 
berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Akses 
universal ke layanan ini menawarkan ‘peredam kejut sosial’ 
untuk melakukan perjalanan di jalan bergelombang menuju 
ekonomi global. Ini akan memungkinkan dan memberdayakan 
masyarakat miskin di daerah perdesaan untuk berpartisipasi 
dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi untuk 
membuat hasil pasar lebih adil dan globalisasi lebih inklusif 
dan berkelanjutan.
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Lebih jauh, penelitian ini menyimpulkan beberapa 
poin penting yang dapat menjadi pertimbangan bagi para 
pengambil kebijakan. Secara khusus poin-poin kesimpulan ini 
dapat dimanfaatkan dalam konteks bidang layanan dasar (yang 
dalam konteks Kementerian Sosial adalah berbagai program 
rehabilitasi sosial luar panti di Ditjen Rehabilitasi Sosial dan 
juga Program SLRT di Ditjen Pemberdayaan Sosial), bidang 
bantuan sosial (dalam konteks Kementerian Sosial adalah 
Ditjen Penanganan Fakir Miskin terutama pada program 
BPNT), maupun bidang perlindungan sosial (dalam konteks 
Kementerian Sosial relevan pada Program Keluarga Harapan 
[PKH]).

•	 Layanan sosial dasar (LSD) dan perlindungan sosial-
penanggulangan kemiskinan (PSPK) memiliki hubungan 
timbal-balik yang erat. Program PSPK yang inklusif akan 
menjembatani gap akses LSD pada warga miskin dan 
rentan miskin, terlebih dalam konteks perdesaan dimana 
akses menjadi persoalan sentral. Demikian juga sebaliknya, 
implementasi LSD di tingkat lokal akan membantu daya 
ungkit pengurangan kemiskinan program perlindungan 
sosial dan penanggulangan kemiskinan.

•	 Analisis yang menggabungkan pendekatan akses pada 
LSD dan kesenjangan pada bantuan sosial (PSPK) 
akan membantu kita untuk berpikir di luar logika 
komplementaritas. Selama ini isu komplementaritas 
menjadi topik sentral dalam implementasi kebijakan PSPK. 
Dalam artian, warga miskin dan rentan miskin akan lebih 
mudah untuk keluar dari jerat kemiskinan dan kerentanan 
jika mendapat multiprogram dan tidak hanya satu atau 
dua program saja. Penelitian ini berupaya menepis 
anggapan itu dengan mendemonstrasikan bahwa aspek 
komplementaritas hanya menyentuh soal kepesertaan dan 
belum melihat irisannya dengan status kesejahteraan yang 
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membuktikan besarnya angka exclusion error pada banyak 
bantuan sosial, khususnya 4 program prioritas nasional 
perlindungan sosial (Rastra, PIP, PIS, PKH).

•	 Belajar dari pengalaman bantuan sosial berbasis 
layanan dan perlindungan sosial di negara lain, 
penelitian ini menekankan pentingnya faktor politik 
sebagaimana ditunjukkan pada pendekatan analisis 
‘akses’ dan ‘kesenjangan bantuan sosial’. Ini artinya, 
pengambilan keputusan dalam implementasi PSPK harus 
mempertimbangkan efek lain yang tidak berkaitan langsung 
dengan kemanfaatan bantuan terhadap penerimanya. 
Sebagai contoh, di antara anak yang tereksklusi Program 
Pantawid (yang merupakan program conditional cash 
transfer di Filipina), tingkat stunting meningkat dengan 
rata-rata 11%. Sebaliknya, di antara anak KPM Pantawid 
berusia 6 s.d. 36 bulan, stunting turun dengan angka 9% 
(World Bank 2018).

•	 Secara umum, faktor jarak, waktu tempuh dan biaya 
tambahan menjadi faktor penghambat mengakses LSD 
kesehatan dan pendidikan.

•	 Secara khusus, temuan kualitatif paling menonjol adalah 
warga miskin dan rentan miskin perdesaan relatif lebih baik 
dalam mengakses LSD kesehatan ketimbang pendidikan. 
Salah satu faktor penghambat yang dominan adalah 
adanya biaya tambahan yang besar ditemui pada seluruh 
lokasi penelitian dalam mengakses pendidikan (khususnya 
instrumen seragam sekolah yang secara agregat mewakili 1 
sampai 1,5 kali lebih besar dari rerata penghasilan keluarga 
miskin per bulan). Temuan ini juga menunjukkan bahwa 
faktor inklusivitas desain program menjadi kunci.

•	 Secara kuantitatif, temuan paling penting adalah rendahnya 
kepesertaan dari warga miskin yang berasal dari desil 1 
dan 2 dalam pemeringkatan status sosial-ekonomi yang 
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terdapat dalam Basis Data Terpadu. Temuan ini jelas 
menunjukkan adanya kesenjangan layanan sosial dasar 
sebagai akibat dari tingginya angka exclusion errors dimana 
74% KPM PKH berasal dari desil 2, 3, 4 bahkan 4+.

5.2. Rekomendasi
•	 Pemerintah Pusat perlu mendorong agenda bantuan 

sosial/PSPK yang lebih inklusif bahkan universal, seperti 
child benefits, disability benefits dan pension benefits. Hal ini 
khususnya di kecamatan/desa dengan coverage program 
tinggi, dalam rangka mengantisipasi efek exclusion error.

•	 Program-program Kementerian Sosial yang berbasis 
kategori demografis (PKSA, ASLUT, dll) harus 
diarusutamakan, dalam rangka mengantisipasi efek 
inclusion error. Hal ini karena bantuan sosial yang berbasis 
pada kategori demografis tidak perlu menggunakan 
teknik pemeringkatan status sosial-ekonomi sehingga 
pendekatannya lebih inklusif.

•	 Meningkatkan akses dan kualitas layanan sosial dasar 
kesehatan dan pendidikan harus dimulai dari penataan 
ulang program PSPK dengan mengubah mekanisme 
bantuan dari targeting menjadi inklusif.

•	 Mengompensasi rendahnya kualitas dan kuantitas LSD 
serta kesenjangan layanan yang ada pada banyak program 
perlindungan sosial yang semestinya dirancang untuk 
mendukung LSD dapat dilakukan melalui akselerasi Sistem 
Layanan dan Rujukan Terpadu secara lebih masif sebagai 
instrumen pengintegrasian layanan. Integrasi layanan 
menjadi penting karena fragmentasi multi-layanan dan 
multi-penyedia layanan sosial sangat menghambat 
koordinasi dan sinkronisasi layanan, khususnya bagi 
masyarakat miskin dan rentan miskin yang berada di 
antrian terakhir. Hal yang perlu diperhatikan dalam 
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pengarusutamaan integrasi layanan melalui SLRT nantinya 
adalah pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan 
dinamis terhadap pertukaran (trade-off) antara kebutuhan 
untuk mengintegrasikan layanan bagi kebutuhan 
yang terfragmentasi yang membutuhkan kecepatan 
penanganan, ATAU kebutuhan untuk menspesialisasikan 
layanan bagi permasalahan sosial yang kompleks atau yang 
membutuhkan keahlian yang spesifik.
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