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BAB I.
PENDAHULUAN

A. Profil Kelurahan
I. Umum

1. Luas dan batas wilayah
a. Secara administratif Kelurahan Tegalpanggung termasuk wilayah Kecamatan

Danurejan Kota Yogyakarta dengan luas wilayah : 35,0575 Ha
b. Batas Wilayah :

Adapun Batas Wilayah Kelurahan Tegalpanggung adalah sebagai berikut :
1) Sebelah Utara : Kelurahan Kotabaru
2) Sebelah Selatan : Kelurahan Purwokinanti
3) Sebelah Barat : Kelurahan Suryatmajan
4) Sebelah timur : Kelurahan Bausasran

2. Komposisi Penduduk
Jumlah Kepala Keluarga sampai dengan akhir November Tahun 2009 di Kelurahan 
Tegalpanggung adalah 3.239, dengan jumlah penduduk total 12.645 jiwa yang terdiri 
dari penduduk laki-laki 6.655 jiwa dan penduduk perempuan 5.990 jiwa. 

3. Mata Pencaharian
Mata Pencarian penduduk Kelurahan Tegalpanggung adalah sebagai berikut :
 Sektor pertambangan dan galian sejumlah 82 orang Laki-laki
 Sektor industri pengolahan sejumlah 210 orang laki-laki dan 260 orang perempuan
 Sektor Listrik, gas dan air bersih sejumlah 118 orang laki-laki dan 139 orang perem-

puan
 Sektor Bangunan sejumlah 429 orang laki-laki dan 239 orang perempuan
 Sektor Perdagangan, hotel dan restoran sejumlah 870 orang laki-laki dan 689 orang 

perempuan
 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sejumlah 135 orang laki-laki dan 189 orang 

perempuan
 Sektor Keuangan, persewaan & jasa perusahaan sejumlah 288 orang laki-laki dan 427 

orang perempuan
 Sektor Jasa-jasa sejumlah 240 orang laki-laki dan 365 orang prempuan
 Pegawai Negri Sipil sejumlah 200 orang laki-laki dan 220 orang perempuan
 Penganggur/tidak bekerja sejumlah 264 orang laki-laki dan 315 orang perempuan

B. Kelembagaan
Kelurahan Tegalpanggung memiliki Lembaga Sosial Kemasyarakatan sebagai berikut:
1. LPMK Tegalpanggung
2. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
3. TP PKK Tegalpanggung
4. PKMK Tegalpanggung
5. PKBM Ganesha
6. IK PSM Tegalpanggung
7. Paguyuban Kesenian Tegalpanggung
8. WKSBM Tegalpanggung (Kampung Tukangan)
9. WKSBM Taruna Jaya & WKSBM Jaya Bersama (RW.10 Tegalkemuning)
10. Paguyuban Lansia Wreda Kirana



11. UED SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) Sami Jaya
12. Kelompok Wanita Tani
13. TAGANA
14. P2WKSS
15. LP2A
16. Karang Taruna
17. Perpustakaan Lansia Wredha Pustaka

C. Struktur Organisasi dan Tugas TKPK Kelurahan Tegalpanggung
Berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 146/KEP/2009, tanggal 15 
April 2009 tentang Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Lokasi 
Pilot Project Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tegalpanggung Kota 
Yogyakarta Tahun Anggaran 2009, disebutkan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan (TKPK) Kelurahan Tegalpanggung terdiri dari :

No. JABATAN DALAM 
TIM

JABATAN DALAM 
INSTANSI

KETERANGAN

I Pengarah Camat Danurejan Wirawan Hario Yudo, SH
Sekretaris Camat Danurejan Octo Noor Arafat, SIP

II Ketua Lurah Tegalpanggung Kus Surasa, SIP
III Sekretaris Sekretaris Kelurahan Tegal-

panggung
Kresno Irianto

IV Anggota 1. Kasie. Pemberdayaan dan 
Perekonomian Kec. 
Danurejan

Sri Wahyu Medaniyah

2. Kasi Pemberdayaan & 
Perekonomian Kel. 
Tegalpanggung

Arry Budhiarti

3. Kasi. Pemerintahan dan 
Pembangunan Kel. 
Tegalpanggung

Dra. Ilasari Tjahayani Dewi

4. Ketua LPMK Kel. 
Tegalpanggung

Yanuar Ariyanto

5. Ketua II LPMK Kel. 
Tegalpanggung

Ir. Bambang Murdiharto

6. Koordinator BKM 
Kelurahan 
Tegalpanggung

Joko Sulistyo, SE

7. Ketua Tim Penggerak 
PKK Kel. Tegalpanggung

Siti Rahmaniah

8 Tim Penggerak PKK Kel. 
Tegalpanggung

Ny. Sujipami Mamik Lukito

9. PSM Tegalpanggung Betty Rahayu
10. PSM Tegalpanggung G. Iriyanto
11. Tokoh Masyarakat Bambang Sedyono
12. Tokoh Masyarakat/Pelaku 

Usaha
Dian Nugraheni



Adapun Tugas dan Tata Kerja Tim adalah sebagai berikut :

1. Pembina
a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang Program Penanggulangan 

Kemiskinan di Kota Yogyakarta khususnya di Kelurahan lokasi Pilot Project Program 
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2009;

b. Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan koordinasi, sinkronisasi 
dan integrasi Penyusunan Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di 
Kelurahan lokasi pilot project.

2. Pengarah
a. Mengarahkan langkah-langkah yang harus dikoordinasikan terkait dengan perumusan 

kebijakan dan penyusunan program dan kegiatan penaggulangan kemiskinan di 
Kelurahan lokasi pilot project

b. Menentukan arah dan target-target yang akan dicapai dalam rangka pelaksanaan 
program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan harapan dapat menurunkan 
jumlah angka kemiskinan di lokasi pilot project;

c. Meminta laporan permasalahan dan perkembangan terkait dengan program 
Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan lokasi pilot project

3. Ketua
Mengkoorrdinasikan dan mengkonsolidasikan perumusan kebijakan bidang Penang-
gulangan Kemiskinan di Kelurahan lokasi pilot project

4. Sekretaris
a. Melaksanakan kegiatan administratif terkait dengan pemantapan Program 

Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan lokasi pilot project;
b. Melaksanakan persiapan rapat koordinasi secara menyeluruh bidang kemiskinan 

berskala Kelurahan lokasi pilot project;
c. Membuat notulen rapat koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan yang telah 

dilaksanakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan lokasi 
pilot project;

5. Anggota
a. Menghadiri rapat koordinasi;
b. Melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Kelurahan lokasi pilot project maupun hasil rumusan rapat kerja Tim 
Pendamping;

c. Melaksanakan pemantauan tentang data-data kemiskinan di Kelurahan lokasi pilot 
project;

d. Melaksanakan klarifikasi data-data kemiskinan yang merupakan data dasar berkaitan 
dengan intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta;

e. Mengkoordinasikan data-data kemiskinan bersama masyarakat, lembaga-lembaga 
pemerintah, lembaga-lembaga sosial masyarakat yang peduli dengan penanggulangan 
kemiskinan



      BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Verifikasi dan validasi data kemiskinan berdasarkan Data Dinas Sosial Tenaga  Kerja &
       Transmigrasi Kota Yogyakarta

I. Komposisi Berdasarkan Kepala Keluarga

KATAGORI
TAHUN

2007 2008 2009

HAMPIR MISKIN 316 267 328

MISKIN 634 543 336

FAKIR MISKIN 70 63 14

JUMLAH 1020 873 678

II. Komposisi Berdasarkan Jiwa

KATAGORI TAHUN

2007 2008 2009

HAMPIR MISKIN 1160 981 1103

MISKIN 2188 1860 1131

FAKIR MISKIN 221 199 61

JUMLAH 3569 3040 2295



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa usaha pengentasan kemiskinan di 
Kelurahan Tegalpanggung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dapat dikatakan berhasil 
karena jumlah warga miskin dapat diturunkan jumlahnya sebagaimana yang diharapkan.

III.Komposisi berdasarkan parameter

PARAMETER KELUARGA MISKIN 
KEPWAL NO. 417/KEP/TAHUN 2009, tanggal 31 Agustus 2009 TENTANG PENETAPAN 
PARAMETER PENDATAAN  KELUARGA MISKIN KOTA YOGYAKARTA

NO. ASPEK PARAMETER BOBOT

1. Pendapatan 
dan Asset

1. Suami atau istri tidak bekerja 8
2. Pendapatan rata-rata anggota keluarga setiap bulan kurang 

dari Rp 200.000,-
12

3. Status Kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan milik 
sendiri/kontrak/sewa/mengindung

6

4. Keluarga tidak memiliki barang selain tanah yang bernilai 
lebih dari Rp. 1.000.000,-

5

5. Daya listrik maksimal 450 watt dan atau tagihan listrik per 
bulan kurang dari Rp. 50.000,-

4

2 Papan 1. Luas tempat tinggal rata-rata tiap anggota keluarga kurang 
dari 5 meter persegi

10

2 Jenis bahan bidang dinding terluas dari tempat tinggal 
berupa bambu/kayu/bahan lain berkualitas rendah/tembok 
tanpa diplester atau diplester kualitas rendah

8

3 Pangan 1. Keluarga tidak mampu memberi makan anggota keluarga 3 
kali sehari

9

2. Keluarga tidak mampu membeli dan menyediakan lauk 
/daging /telur/ayam atau susu 2 kali dalam seminggu

9

4 Sandang 1. Keluarga hanya dapat membelikan pakaian baru bagi anggota 
keluarga maksimal 1 kali dalam satu tahun

3

5. Kesehatan 1. Keluarga tidak mampu membayar biaya tindakan di 
PUSKESMAS

4

2. Sumber air minum yang digunakan berasal dari PAM 1
3. Tempat membuang air besar tidak di MCK 4

6. Pendidikan 1. Pendidikan Kepala Keluarga maksimal hanya lulus SMP 3
2. Keluarga memiliki anak atau anggota keluarga yang sedang 

sekolah sampai dengan tingkat SMA/SMK :
- Satu anak atau anggota keluarga 4
- Dua anak atau anggota keluarga 8
3 Terdapat anak usia sekolah yang DO/atau tidak melanjutkan 

ke jenjang pendidikan sampai dengan SMA/SMK
4

7. Sosial 1. Keluarga tidak mengikuti aktivitas kegiatan lingkungan sama 
sekali

2

NO. STRATIFIKASI BOBOT KODE

1. Fakir Miskin Jumlah Bobot antara 76 - 100 FM

2 Miskin Jumlah Bobot antara 51 - 75 M

2. Hampir Miskin Jumlah Bobot antara 31 - 50 HM

B. Permasalahan Kemiskinan.

Berdasarkan  hasil survey/pendataan yang dilakukan oleh Tim Koordiansi 
Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tegalpanggung sampai dengan akhir tahun 2008, 
yang disusun dalam Buku Profil Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK 
Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa indikator –
indikator yang dapat digunakan  untuk  mengukur tingkat kemiskinan di kelurahan 
Tegalpanggung adalah :



1. Pendapatan perkapita di bawah Rp. 150.000,- , Dengan tingkat pendapatan sebesar 
itu dapat diketahui rata-rata pendapatan per rumah tangga, dengan asumsi jumlah 
anggota rumah 4 orang, berarti rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan 
dibawah Rp. 600.000,-

2. Sebagian besar anggota rumah tangga miskin di Tegalpanggung tidak memiliki 
pekerjaan, bekerja tidak tetap atau bekerja serabutan. Ini menandakan bahwa 
sebagian besar  anggota rumah tangga miskin bekerja disektor informal yang 
notabene sangat menuntut ketekunan dan kerja keras serta harus diimbangi dengan 
fisik yang sehat dan kuat walaupun sektor ini tidak memiliki tingkat pendapatan
yang tetap.

3. Listrik dan Air bersih merupakan salah satu masalah bagi rumah tangga miskin di 
Kelurahan Tegalpanggung mengingat keterbatasan lahan permukiman yang 
menyebabkan kesulitan membuat sumur. Sebagian diantara mereka masih 
menggunakan air dari sungai atau menggunakan sumur maupun PAM secara 
bersama- sama dengan konsekuensi mereka harus membayar sejumlah uang agar 
dapat memanfaatkan sumber air bersih..

Dengan indikator- indikator tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan 
Tegalpanggung merupakan wilayah yang patut mendapatkan perhatian lebih dalam usaha 
pengentasan kemiskinan. Hal lain yang dapat dijadikan alasan memilih Kelurahan 
Tegalpanggung sebagai Pilot Project Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta 
adalah karena :

1. Jumlah kepala keluarga miskin di Kelurahan Tegalpanggung pada tahun 2007 
adalah 1020 KK dan jumlah penduduk miskin 2370 orang, sedangkan pada tahun 
2008 adalah 873 KK dan 3040 Angka tersebut relatif tinggi karena menempati 
urutan kedua se Kota Yogyakarta setelah Kelurahan Pringgokusuman;

2. Koordinasi antar lembaga yang ada di masyarakat cukup bagus, sehingga 
diharapkan intervensi program dari berbagai lembaga dan instansi pemerintah dapat 
saling sinergis dalam menjalankan Program Penanggulangan Kemiskinan;

3. Tingginya semangat penduduk untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, 
yang merupakan potensi dan modal awal dalam pelaksanaan Program 
Penanggulangan Kemiskinan;

4. Kondisi lingkungan geografis di pusat kota merupakan asset ekonomi yang besar, 
dimana peluang masyarakat untuk mengakses ekonomi lebih besar;

5. Status tempat tinggal masyarakat Tegalpanggung yang berada di pinggir sungai 
Code dan dipinggir rel kereta api. Hal ini merupakan salah satu ciri kemiskinan di 
Kota Yogyakarta;

6. Sebagai lokasi pembinaan program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga 
Sehat Sejahtera (P2WKSS).

C. Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan
Penyusunan Usulan Kegiatan TKPK di Kelurahan Tegalpanggung dilaksanakan melalui :



1. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangkel) tingkat Kelurahan, 
yang kegiatannya diampu antara lain oleh lembaga swadaya yang ada di Kelurahan, 
seperti LPMK, BKM, dan Lembaga lain  yang ada di Kelurahan

2. Berdasarkan usulan – usulan yang dihimpun dari hasil rapat yang dilaksanakan oleh 
Tim Kelurahan setiap 2 (dua) minggu sekali.

BAB III
HASIL KEGIATAN

A. Fisik.
Sesuai dengan Hasil Musyawarah Perencanaan  Pembangunan yang merupakan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 5 tahunan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan 
wilayah, untuk tahun 2009 telah dilaksanakan beberapa kegiatan fisik berupa :

1. Rehap MCK yang dilaksanakan oleh BKM sejumlah 14 lokasi.
2. Rehab MCK di 3 lokasi yang dilaksanakan oleh TNI Manunggal Masuk Desa
3. Rehab conblok dan prasarana jalan kampung yang dilaksanakan oleh BKM sejumlah 12

lokasi.
4. Rehap 1 buah masjid oleh TNI Manunggal Masuk Desa pada tahun 2009 
5. Pemasangan bronjong sungai Code di RW 13 Kelurahan Tegalpanggung sepanjang

±125 m oleh TNI Manunggal Masuk Desa dan Penguatan talud di RW 14 Kelurahan 
Tegalpanggung  ± 120 m 

6. Pembuatan talud pengaman di perbatasan RW 04 dan RW 03 sepanjang ± 75 m
7. Pemipaan sarana air bersih, dilaksanakan oleh BKM sejumlah 12 lokasi.
8. Perbaikan Saluran dilaksanakan oleh BKM sejumlah 6 lokasi.
9. Rehab Rumah Kurang Layak Huni sebanyak 5 rumah oleh TMMD pada tahun 2009
10. Pembuatan Lubang Biopori olehLPMK di 16 Rw se Kelurahan Tegalpanggung
11. Pembuatan sumur peresapan air hujan, dikerjakan oleh BKM sejumlah 4 lokasi.
12. Dindingisasi rumah warga dari kuota yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, tenaga kerja 

dan transmigrasi Kota Yogyakarta, yaitu sejumlah 35 rumah dengan total anggaran Rp. 
70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), terealisir menjadi 36 tumah., ini berarti adanya 
peningkatan jumlah KK miskin yang dapat ditingkatkan kesejahteraan tempat 
tinggalnya.

B. Non Fisik.
Sinergis dengan pengentasan kemiskinan di wilayah Kelurahan Tegalpanggung, telah 
dilaksanakan beberapa program Non Fisik berupa :

1. Pengolahan sampah non organik dilaksanakan oleh Kelompok pengelolaan sampah ” 
Kemuning 10 ” RW 10 Kelurahan Tegalpanggung

2. Pengolahan Sampah Organik sudah ada 6 lokasi yang siap melaksanakan.
3. Pelatihan Bordir, Jahit, Sablon, Teknisi HP, Tata Rias dan Tata Boga. 
4. Pemberian bantuan bagi UKM
5. Pemberian bantuan mesin obras dan mesin jahit bagi Kelompok Keluarga Muda 

Mandiri.
6. Penumbuhan perpustakaan, dimana telah dirintis oleh BKM sebanyak 9 perpustakaan 

di 9 wilayah RW se Kelurahan Tegalpanggung.
7. Mental Spiritual,melalui kegiatan rutin pengajian LP2A bagi umat beragama Islam,
      kegiatan sembahyangan yang diadakan oleh umat bergama Kristen dan Katholik.
8. Kesenian, dilakukan oleh Paguyuban Kesenian Kelurahan Tegalpanggung, dengan
      penggalian potensi dari masing-masing RW.



9. Pemberian modal bagi 30 Lansia Potensial yang digunakan untuk mengembangkan 
usaha.pada tahun 2008 yang kemudian berkembang menjadi 33 orang

10. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal
11. Pemberian Bantuan Bagi Kelompok  Pengembangan Ekonomi Kewilayahan (PEW) 

Kelompok Cahaya Mandiri dengan jumlah anggota pada tahun 2008 sebanyak 15 orang
yang terdiri dari orang-orang yang memiliki usaha kecil yang berada di wilayah. 
Pada tahun 2008 ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memberi bantuan 
dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dana tersebut dipinjamkan kepada 
anggota dengan dibebani bunga 10 % per 12 bulan (1 Tahun) dan sampai dengan bulan 
November 2009 anggotanya telah berkembang mencapai 24 orang

12. Pemberian modal bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM)
Kelompok ini dibentuk tahun  2008 dengan nama awal  “KUBE FM Program 
Penumbuhan”. Sekitar bulan September 2008 Pemerintah Propinsi memberi bantuan 
hibah berupa modal uang sebesar Rp. 16.180.000,- (Enam belas juta seratus delapan 
puluh ribu rupiah) per kelompok untuk 5 kelompok., Pada dasarnya hibah ini ditujukan 
bagi  perorangan sebesar Rp. 2 000.000 (dua juta) per orang. namun karena ada 3 pilar 
yang harus dilestarikan, yaitu lestari modal, lestari usaha dan lestari keanggotaan, maka 
pembagian Modal ini dilakukan melalui 5 (lima) kelompok sebagaimana tersebut diatas. 
Dari hasil kesepakatan kelompok, bunga ditetapkan 6 % per tahun. Pada tahun 2009 
melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meluncurkan Program 
Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupaih) 
per kelompok untuk 5 (lima) kelompok.. Anggotanya diprioritaskan 80 % yang 
memiliki KMS, sedangkan 20 % ditujukan bagi non KMS yang tujuannya digunakan 
sebagai motor penggerak. Jumlah anggota pada program penumbuhan sebanyak 40 
orang, sedang pada saat program BLPS diluncurkan menjadi  50 orang. Ini berarti
jumlah anggota meningkat sebanyak 10 orang 

13. Pemberian Modal Bagi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Anak Jalanan
. Kube ini berdiri pada tahun 2008 yang terdiri dari 2 (dua) kelompok, yang masing-

masing anggotanya terdiri dari 5 orang. Bantuan yang diterima per kelompok berupa 
barang (sembako) ± Rp. 6.000.000,- namun kegiatan ini tidak berkembang dan hanya 
berjalan 4 bulan. Dari perjalanan yang singkat dapat disimpulkan bahwa kegiatan Kube 
bagi anak jalanan dapat dikatakan tidak berhasil walaupun dari hasil usaha tersebut 
terdapat salah satu anak binaan di daerah Juminahan yang masih dapat meneruskan 
usahanya yang dikelola sendiri yaitu berjualan pulsa HP dengan memanfaatkan sisa 
keuntungan kube;

14. Berdirinya 2 (dua) buah Perpustakaan Lansia, yaitu Perpustakaan Wreda Mulya dan 
Wreda Pustaka;

15. Bantuan Tehnologi Tepat Guna dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 
pada tahun 2009 senilai Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) bagi 4 orang 
pengusaha catering dan snack ;

16. Bantuan bagi 1 (satu) orang anak cacat ganda/Defable ganda pada tahun 2008 yang 
diberikan dengan wujud modal usaha dalam rangka pemberdayaan bagi orang tua anak  
cacat dimaksud yang diberikan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kota 
Yogyakarta, atas usul dari PSM Kelurahan Tegalpanggung.



Kemajuan Hasil Pelaksanaan Kegiatan TKPK Kelurahan Tegalpanggung dapat dilihat 
antara lain sebagai berikut :

NO PROGRAM/KEGIATAN
REALISASI 

TAHUN KETERANGAN

2008 2009

1. MCK oleh BKM 8 6 Total seluruhnya 14 lokasi
2. Con Block oleh BKM 12 Total seluruhnya 12 lokasi
3 Air bersih oleh BKM 4 3 Total seluruhnya 7 lokasi
4 Perbaikan Saluran oleh BKM 1 5 Total seluruhnya 6 lokasi
5 Penumbuhan perpustakaan oleh 

BKM
9 Total seluruhnya 9 lokasi

6 Pengelolaan Sampah oleh BKM 1 6 Total seluruhnya 7 lokasi
7 Pemberian Modal Bagi Lansia 

Potensial
30 33 Meningkat sebanyak 3 anggota

8 Jumlah Anggota Kube FM 40 50 Meningkat sebanyak 10 anggota
9 Dindingisasi Rumah Warga 

berdasar Kuota sebanyak 35 
rumah

36 Melebihi kuota

10 Bantuan prasarana lansia 16 BKM,Dinkes
13 Pengenbangan pam swadaya oleh 

BKM
4 3 Total seluruhnya 7



BAB IV
PEMBAHASAN / ANALISIS

Usaha penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh TKPK Kelurahan, SKPD dan 
pihak-pihak terkait menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu dengan menurunnya jumlah 
kemiskinan di Kelurahan Tegalpanggung, yaitu dari jumlah 1020 KK miskin pada tahun 2007 
turun menjadi 873 KK pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 turun kembali menjadi 678 KK
Namun demikian hasil ini tidak muncul begitu saja tanpa kerja keras dari semua pihak yang 
terkait dengan berbagai tantangan dan kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan dilapangan, 
antara lain yaitu :

1. Jumlah kuota bantuan dari Pemerintah tidak seimbang dengan jumlah warga miskin yang 
ada di wilayah yang menyebabkan sering terjadi kecemburuan diantara masyarakat 
sehingga Tim harus jeli dan bekerja keras dalam menangani hal tersebut;.

2. Pemasaran hasil karya masyarakat yang tersedia diwilayah sering tidak seimbang dengan 
produksi yang ingin dihasilkan sehingga hal ini menyebabkan warga takut untuk 
menggunakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah karena tidak ingin menjadi 
beban apabila hasil pemasaran produksinya tidak dapat digunakan untuk mengembalikan 
pinjaman yang diberikan, dengan keadaan ini usaha masyarakat itu sendidiri menjadi 
kurang berkembang dan bantuan modal yang diberikan Pemerintah tidak dapat berjalan 
dengan baik;

3. Dalam usaha pelaksanaan program pengelolaan sampah, Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Kelurahan Tegalpanggung masih kesulitan mengubah Pola pikir/kebiasaan 
masyarakat untuk “menaruh” sampah pada tempatnya, bukan “membuang” sampah 
ditempat yang tidak sepantasnya sehingga tujuan Tim untuk membantu warga memberi 
ketrampilan yang dapat menambah pendapatan keluarga masih harus dilakukan dengan 
kerja keras dan kesabaran yang tinggi;

4. Salah satu usaha dalam penyediaan air bersih dan upaya menjaga kesehatan masyarakat, 
Tim menangkap program dari Badan lingkungan Hidup dalam pembuatan Lubang 
Peresapan Biopori yang tersebar di 16 RW se wilayah Kelurahan Tegalpangggung namun 
kendala yang ditemui dalam pembuatan Lubang peresapan Biopori ini ketika wilayah 
yang akan dibuatkan LRB tersebut berada di wilayah peresapan air sungai ataupun tanah 
yang sulit digali akibat adanya perkerasan hasil peninggalan kegiatan sebelummnya yang 
bukan dilakukan oleh warga setempat;

5. Kesulitan yang dihadapi oleh Tim Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Tegalpanggung 
dalam melaksanakan program Kube Anak Jalanan sehingga terjadi Ketidakberhasilan 
program tersebut, yaitu :
a. Lingkungan yang tidak mendukung  karena lokasi pelaksanaan program kube dijadikan

tempat berkumpul untuk pesta minuman keras
b. Memakai ruangan milik warga karena tidak adanya tempat /ruang permanen untuk 

usaha, dengan konsekuensi listrik ditanggung kelompok
c. Pendamping tidak dibekali materi/pelatihan untuk mendampingi kelompok
d. Anak-anak jalanan/anggota belum  memiliki rasa tanggung jawab terhadap bantuan 

yang diterima
e. Anggota sulit diatur karena belum bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan 

kondisi/lingkungan yang baru (dari jalanan ke rumah)



Dengan ketidakberhasilan ini mengakibatkan anak-anak binaan program anjal ini 
kemudian  kembali ke lingkungan semula (jalanan), menganggur dan tidak memiliki aktivitas 
positif 

Kegiatan penanggulangan kemiskinan dikelurahan Tegalpanggung tidak hanya 
dilakukan oleh kaum muda saja, namun dilaksanakan pula oleh para Lansia dengan salah satu 
kegiatannya yaitu mendirikan perpustakaan bagi Lansia dan mengaktifkan kegiatan olah raga
bagi lansia yang pelaksanaannya dilakukan setiap hari sabtu sore, pukul 16.00 WIB serta 
pengecekan tensi/tekanan darah bagi lansia itu sendiri yang dilakukan oleh kader lansia

Selain itu dalam rangka menggali potensi warga Tegalpanggung dibidang seni dan 
dalam usaha mengisi kasanah kegiatan non fisik, TKPK Kelurahan Tegalpanggung yang 
dimotori oleh Paguyuban Kesenian Tegalpanggung, berusaha memberdayakan kesenian yang 
ada diwilayah Tegalpanggung, yang kemudian dibina dan diberi kesempatan tampil di acara-
acara tertentu. Kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah keterbatasan dana dan kurangnya 
SDM yang terdidik sehingga pengembangannya menjadi kurang optimal.

Peningkatan Spritual juga dilakukan oleh tokoh agama Islam dengan kegiatan LP2A ,  
Pendalaman Alkitab bagi agama Kristen, serta Pendalaman Iman bagi umat Katholik.

Usaha lain yang dilaksanakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan 
dengan mengoptimalkan fungsi 2 (dua) kelompok Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis 
Masyarakat (WKSBM) yang berada di wilayah Kampung Tukangan dan Tegalkemuning  untuk 
menghimpun dana dan barang (sembako) dari masyarakat mampu yang kemudian disalurkan 
kepada masyarakat kurang mampu yang diwujudkan dalam bentuk beasiswa 

Berkaitan Pembuatan sejumlah tower air yang dilanjutkan dengan pemipaan hingga 
sampai ke rumah-rumah yang dilaksanakan oleh BKM telah dibentuk POKMAIR ( kelompok  
pemakai air ) yang tujuannya untuk mengelola pemanfaatan air bersih dan pendistribusiannya,
karena pengelolaannya pada saat ini belum optimal sebagaimana yang diharapkan maka
pembentukan POKMAIR tersebut masih perlu adanya pendampingan dari SKPD terkait untuk 
penguatan kelembagaan sekaligus sentuhan ekonominya.

Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh IK-PSM Kelurahan Tegalpanggung mengenai kendala 
yang dialami oleh Kube disampaikan bahwa  adanya anggota Kube yang tidak aktif mengikuti 
kegiatan dan tidak mengangsur pinjaman bantuan modal sehingga modal dimaksud tidak dapat 
dipinjamkan ke anggota yang lain. Selain itu adanya Kube yang belum melaksanakan pencatatan 
administrasi dibuku yang diberikan oleh Dinas Sosial Propinsi DIY sehingga tidak mendukung 
amanat yang diberikan oleh SKPD terkait. serta adanya kube yang tidak rutin mengadakan 
pertemuan setiap bulan.

Dalam “menangkap” program yang disampaikan oleh SKPD, Pemerintah Kelurahan 
Tegalpanggung selalu memfasilitasi pembentukan Panitia/Tim yang diketuai oleh LPMK yang 
anggotanya terdiri dari ketua RW dan atau pengurus kampung/tokoh masyarakat. Dengan 
demikian kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Kelurahan maupun Tim TKPK saja tetapi juga melibatkan warga masyarakat itu sendiri.
Adapun pelaksanaan kegiatan diusahakan disesuaikan dengan tata kala yang ditetapkan apabila 
hal tersebut telah ditetapkan oleh Pemberi Program, namun apabila belum ada, maka Panitia/Tim 
pelaksana diwilayah terlebih dahulu menyusun dan menetapkan tata kala dan kegiatan yang 
harus segera dilaksanakan. 



Apabila jumlah anggaran yang diberikan oleh pemberi program tidak seimbang dengan 
kondisi di wilayah, hal tersebut dicukupi dengan cara swadaya dari masyarakat sesuai dengan 
kemampuan yang ada dan apabila anggaran yang tersedia masih mencukupi untuk  menambah 
kuota, maka Tim/Panitia penerima Program Kelurahan akan mencari keluarga miskin yang yang 
lain yang dapat menjadi sasaran penerima program, sepanjang anggaran tersebut dapat 
dipertanggungjawaban untuk menambah kuota sasaran penerima program.

Pengaruh kegiatan dalam perbaikan/peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat 
dari adanya peserta hasil pelatihan bordir yang dilaksanakan pada tahun 2007, saat ini sudah 
dapat mengembangkan usahanya, antara lain dengan menerima peserta magang di tempat 
usahanya sehingga hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan usaha miliknya
namun juga memberi pengalaman yang berharga bagi peserta yang magang di tempat tersebut.



BAB V
EVALUASI

A. Dampak yang cukup besar dari adanya beberapa kelembagaan masyarakat yang ada di 
Kelurahan Tegalpanggung dapat dilihat sebagai berikut :

1. LPMK yang merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarkat sebagai mitra 
Pemerintah Kelurahan dapat menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan 
masyarakat di bidang pembangunan karena salah satu kegiatan rutinnya adalah 
pengelolaan dana block grant dari Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai upaya 
mendorong percepatan pembangunan fisk maupun sosial di masyarakat. LPMK sebagai 
mitra kerja Kelurahan mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan yang 
partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan serta 
mengendalikan pembangunan. LPMK sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang 
independen merupakan lembaga yang berhubungan dengan dengan banyak permasalahan 
sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. LPMK mempunyai mitra kerja baik perorangan 
maupun kelompok ataupun lembaga lainnya, sehingga secara kelembagaan terlibat dalam 
pembuatan kebijakan di level-level tertentu, khususnya Musrenbang Kelurahan, dimana 
kebijakan yang diambil sinergis dengan lembaga yang lain (BKM, PKK, IKPSM, 
PKMK) dan lain-lain. Serta selalu mengedepankan program yang berpihak kepada warga 
miskin.

2. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Sebagai lembaga yang dapat berfungsi dalam pengambilan keputusan dan menggerakkan 
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan 
desa/kelurahan, termasuk pembiyaannya, serta bersinergi dengan Kelurahan dan 
kelembagaan lain di tingkat kelurahan maupun wilayah, .mengingat Aktivitas 
kegiatannya terbagi dalam 3 unit, yaitu UPL (Unit Pengelola lingkungan), UPS (Unit 
Pengelola Sosial) dan UPK (Unit Pengelola Keuangan).

3. TP PKK Tegalpanggung
Berfungsi sebagai gerakan  pemberdayaan dan kesejahteraan yang tumbuh dari, oleh dan 
untuk masyarkat, dengan perempuan sebagai penggeraknya menuju keluarga bahagia, 
sejahtera, maju, dan mandiri.

4. Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan (PKMK) Tegalpanggung
Merupakan media pembangunan kesehatan masyarakat ditingkat Kelurahan dengan 
rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong-royong, swadaya 
masyarakat dalam rangka menolong diri mereka sendiri untuk mengenal dan 
memecahkan masalah atau kebutuhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam bidang 
kesehatan maupun dalam bidang yang berkaitan denga kesehatan, agar mampu 
memelihara kehidupannya yang sehat dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan 
kesejahteraan masyarakat;

5. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ganesha merupakan tempat belajar dari 
masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang dapat meningkatkan 
pengetahuan, ketrampilan, sikap, hobby, bakat serta minat warga masyarakat



6. Ikatan Keluarga Pekerja Sosial Masyarakat (IK- PSM) Kelurahan Tegalpanggung. 
Merupakan Motivator, Fasilitator, dan Mediator yang bertugas :

a. Ikut membantu Pemerintah dalam hal permasalahan sosial
b. Berusaha mencari pemecahan permasalahan sosial, baik secara pribadi maupun 

bersama dengan masyarakat lingkungan
c. Menghubungkan masyarakat dengan sumber pelayanan (misalnya pelayanan 

kesehatan dan pendidikan) maupun Pemerintah.
d. Sebagai mitra Pemerintah dalam menangani masalah sosial di lingkungannya.

Dalam rangka keterlibatannya selaku pendamping Kube, kegiatan yang dilakukan IK-
PSM adalah :

a. Kunjungan ke kelompok/lokasi pada saat adanya pertemuan kelompok
b. Kunjungan ke lokasi/ke beberapa anggota kelompok dan pendekatan secara 

personal untuk mencari informasi perkembangan usaha serta kegiatan kelompok
c. Mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus kelompok :

- Dikecamatan, pertemuan dengan pengurus kelompok dan Pegsos Kecamatan 
berkaitan dengan adanya program BLPS 

-     Menghadiri pertemuan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 
pengurus kelompok dan kepala Dinas membahas persiapan program BLPS

-     Menghadiri pertemuan dengan pengurus kelompok dan koordinator 
pendamping kota di kantor Kelurahan Tegalpanggung 

B. Dampak keberadaan TKPK terhadap penanggulangan kemiskinan

Dengan adanya TKPK di Kelurahan Tegalpanggung maka masyarakat, Pemerintah 
dan pihak-pihak terkait memiliki wadah koordinasi dan pengendalian kebijakan serta 
program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui integrasi pada tahap 
perencanaan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam tahap pelaksanaan, dan adanya sinergitas
kegiatan antar pemangku kepentingan Pemerintah, dunia usaha dan atau kelompok 
masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil –hasil kegiatan sebagaimana telah 
disampaikan diatas.

C. Dampak pelaksanaan kegiatan dari SKPD terhadap penanggulangan kemiskinan.

Dalam proses pembangunan yang partisipatif diperlukan adanya iklim yang 
kondusif, dan iklim ini akan terwujud apabila Pemerintah dan masyarakat dapat bertindak 
adil, jujur dan transparan serta akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan 
tersebut. Berkaitan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola 
Pemerintah yang baik, akhir-akhir ini mulai berproses dengan baik dan hasilnya dapat 
dipertanggung jawabkan kepada semua pihak, hal ini sangat penting dalam usaha 
pengurangan angka kemiskinan.

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan 
pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan program-program anti kemiskinan ini adalah 
wujud pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang baik. Semua ini bisa kita lihat pada 
proses Pra  Musrenbang, Musrenbang  dan pada saat Musrenbang Kecamatan sampai ke 
SKPD dimana hal itu mampu menjebatani kepentingan antar pihak terutama aspirasi warga 
masyarakat miskin dan tehnokrasi SKPD. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan SKPD 
akan sinkron dengan usulan kebutuhan warga miskin.



Perhatian dan kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap program 
pengentasan kemiskinan di Kelurahan Tegalpanggung terwujud dari adanya peningkatan 
taraf hidup masyarakat, bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat 
miskin yang dibuktikan dengan adanya program-program yang tujuan utamanya 
dipriorotaskan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tegalpanggung.



BAB VI
PENUTUP

Dari berbagai program Pengentasan kemiskinan sebagaimana telah disampaikan di atas 
menunjukkan bahwa Pemerintah benar-benar memberikan perhatian yang besar terhadap 
persoalan kemiskinan di Kelurahan Tegalpanggung karena kemiskinan merupakan fenomena 
yang bersifat multidimensi yang disebabkan karena berbagai alasan, antara lain yaitu karena 
alasan ekonomi, sosial kultural, kebijakan Pemerintah dan lain sebagainya. Dari usaha 
Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Tegalpanggung dapat dilihat 
peningkatan hasilnya dari perbandingan antara jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 
sejumlah 1020 KK & 3569 jiwa, 873 KK & 3040 jiwa pada tahun 2008 dan 678 KK. 2295 jiwa 
pada tahun 2009.

Persoalan kemiskinan memang bukanlah persoalan mudah yang harus diselesaikan, 
namun dengan dibantu oleh masyarakat yang berada di wilayah Tegalpanggung, hal tersebut 
akan menjadi ringan dan berhasil mengingat kegiatan tersebut banyak diampu oleh masyarakat 
yang kemudian hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri

Salah satu yang perlu mendapat  perhatian dari semua pihak agar pengentasan 
kemiskinan dapat berjalan optimal adalah dengan memperhatikan kebutuhan yang tepat di 
wilayah sehingga tidak menjadi suatu program kegiatan yang sia-sia, misalnya program untuk 
anak jalanan pada tahap awal tidak diberikan berupa modal usaha tetapi dibekali terlebih dahulu 
dengan pelatihan/kursus, yang kemudian diberi kesempatan untuk magang ditempat yang dapat 
mengembangkan bakat/kemampuannya. Bagi Pendamping lapangan agar diadakan 
pelatihan/pembekalan sebelum diterjunkan ke lapangan sehingga memahami benar 
ketugasannya. Hal lain yang perlu mendapat perhatian yaitu apabila diadakan program pelatihan, 
agar diadakan pendampingan lebih lanjut sehingga program yang disampaikan dapat berjalan 
dan berkembang serta bantuan yang diberikan dapat terpantau pemenuhannya.

Yogyakarta,       Desember 2009

               TKPK Tegalpanggung
              Ketua

                  KUS SURASA, SIP
   NIP. 196007041981031007
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