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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan data Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) telah diakui sebagai gerak dasar pembangunan bidang  

kesejahteraan sosial. Kedua jenis data ini menjadi dasar bagi proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan program pelayanan sosial. Akan tetapi, untuk memperoleh 

data yang valid dan akurat maka diperlukan metodologi dan instrumen yang benar-benar 

mampu mengukur jenis PMKS dan PSKS berdasarkan konsep dan indikatornya. 

Masalah kesejahteraan sosial akan selalu terjadi di manapun dan kapanpun, sehingga 

diperlukan penanganan yang holistic dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan. 

Tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang 

dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang 

terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan/ 

kelompok peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) 

bantuan sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Untuk 

menjembatani hambatan seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) sebagai koordinator/ manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial di 

tingkat kecamatan, untuk membantu camat (sebagai kepala wilayah) dalam melaksanakan/ 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan. 

 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dilaksanakannya kegiatan, salahsatunya untuk pendataan PSKS dan PMKS di 

Kecamatan Pacet.  Ada pun tujuannya adalah; 

1. Penyusunan data base PSKS dan PMKS kecamatan Pacet 

2. Memudahkan kordinasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di tingkat 

Kecamatan. 

 



1.3 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Waktu Pendataan dilaksanakan dari bulan Oktober – Desember 2009 dan Januari 2010, 

dengan cara mendatangi setiap desa dan Lembaga/ Yayasan yang bergerak di bidang sosial 

yang ada di kecamatan Pacet dan memverifikasi langsung PMKS dengan cara bekerjasama 

dengan lembaga/ perseorangan/ RT/RW setempat. 

Mulai dari Januari 2010 sampai laporan ini di susun TKSK Pacet sudah melakukan beberapa 

kegiatan dengan bekerjasama dengan lembaga yang ada dalam penanggulangan masalah 

PMKS. 

 

1.4 TUGAS DAN FUNGSI TKSK 

Tugas Pokok : Membantu Camat Kepala Wilayah setempat untuk menyelenggarakan 

kesejahteraan sosial 

Fungsi : 

1. Melaksanakan pendataan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di wilayah 

kecamatan 

2. Bekerjasama dengan Camat dan pihak lain untuk melaksanakan kesejahteraan sosial 

3. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial 

4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

5. Menyusun dan menyampaikan laporan 

 

1.5 POTENSI DAN SUMBER DAYA KESEJAHRTERAAN SOSIAL 

Potensi dan sumber daya Kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada di desa-desa kecamatan 

Pacet adalah sebagai berikut: 

1. PSM, pada tingkatan kecamatan khususnya di kecamatan Pacet PSM sudah tidak aktif 

(tanpa kegiatan) 

2. Karang taruna, Kegiatan Karang taruna baru sebatas pada kegiatan olahhraga, belum 

pada tataran kegiatan pemberdayaan kesejahteraan sosial. 

3. PKK, hanya dibeberapa desa yang melakukan kegiatan pembinaan terhadap keluarga 

(rumah tangga) masyarakat 

4. Program PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) 

5. Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Desa (TP2ND), organisasi ini baru 

pada tataran dibentuk saja, hampir semua TP2ND belum mempunyai program kerja 

nyata. 



6. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), rata-rata lembaga ini baru dibentuk sekitar 

satu tahun lalu oleh program PNPM Mandiri, tetapi dalam pelaksanaannya BKM 

sudah mempunyai data base tentang warga miskin, persoalan sosial masyarakat, 

data potensi dan ekonomi masyarakat. Adapun BKM yang ada di Kecamatan Pacet 

adalah: 

7. Lembaga atau Yayasan Panti Sosial Asuh Anak (PSAA)  

 

1.6 SASARAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

1. Anak balita terlantar 
2. Anak terlantar 
3. Wanita rawan sosial ekonomi 
4. Anak nakal 
5. Anak jalanan 
6. Korban tindak kekerasan 
7. Lanjut usia terlantar 
8. Penyandang cacat 
9. Tuna susila 
10. Pengemis 
11. Gelandangan 
12. Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan 
13. Korban penyalahgunaan NAPZA 
14. Keluarga Fakir miskin 
15. Keluarga berumah tidak layak huni 
16. Keluarga bermasalah sosial psikologis 
17. Komunitas adat terpencil 
18. Korban bencana alam 
19. Korban bencana sosial 
20. Pekerja migran terlantar/ bermasalah sosial 
21. Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) 
22. Keluarga rentan 

 

 



BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN TKSK 

 

2.1 KEGIATAN DAN CAPAIAN TKSK 

Kegiatan dari awal (bulan oktober) adalah lebih dititik beratkan kepada pendataan PSKS, dari 

bulan Januari sampai sekarang , saya sedang melakukan pendataan PMKS. Data yang sudah 

di dapat masih dalam bentuk global belum dikelompokan berdasarkan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial dan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Jumalah Jiwa Jumlah KK 
No Nama Desa 

Laki-Laki Pr Total KK KK Miskin 

1 Ciputri 5295 4865 10160 3051 554 

2 Ciherang 7086 7405 14491 3633 903 

3 Cipendawa 8745 8203 16945 4137 797 

4 Sukatani 5739 5395 11134 3064 653 

5 Gadog 5263 4853 10116 2321 459 

6 Cibodas 4219 4713 8932 2414 666 

7 Sukanagalih 9005 8695 17700 3895 1001 

Jumlah 45352 44129 89478 22515 5033 

Data Penduduk Miskin Kecamatan Pacet Tahun 2010 (sampai bulan April 2010) 

Selain kegiatan pendataan PSKS dan PMKS, dalam perjalanannya banyak terjadi kejadian-

kejadian bencana alam atau kejadian lainnya, sehingga TKSK juga harus siap dengan 

menangani masalah yang muncul. 

 

2.2 KEJADIAN dan MASALAH 

Diantara kejadian yang terjadi diantara bulan Januari dan Mei 2010, baik itu kejadian alam 

berupa bencana maupun bencana lainnya yang tentunya mengakibatkan bencana sosial bagi 

korbannya. Kejadian/ bencana yang terjadi diantaranya: 

1. Adanya anak yang mengidap penyakit himsprung 

2. Adanya kejadian yang dialami oleh salahsatu perempuan berupa kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) di Kp. Maleber Desa Ciherang 

3. Senin tanggal 4 Januari 2010 terjadi Banjir Bandang di Desa Ciherang 

4. Sabtu tanggal, 6 Februari 2010 terjadi kebakaran di Cigombong Desa Ciherang 

5. Rabu tanggal 10 Februari 2010 terjadi kebakaran di Kayumanis Desa Sukatani 



6. Minggu tanggal 14 Maret 2010 banjir/tanah longsor di Panyaweuyan Desa ciherang 

7. Sabtu tanggal 1 Mei 2010 banjir terjadi banjir di Baros desa Ciherang 

8. Adaya masalah Tuna susila di lingkungan warga masyarakat di Kp. Maleber Desa 

Ciherang. 

9. Masih banyak penyandang cacat yang potensial untuk diberdayakan, belum 

tersentuh bantuan/ program dari manapun termasuk program sosial dari pemerintah 

(Kemensos) 

10. Masih banyak terdapat para penyandang cacat berat yang tidak mampu (miskin) 

dalam keadaan terlantar (tidak layak dalam kehidupannya) 

11. Belum tuntasnya penanganan masalah Tuna Susila di kecamatan Pacet (Desa Gadog 

dan Desa Cipendawa) 

12. Masih kurangnya penanganan yang dilakukan pemerintah (daerah dan pusat) 

terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di kecamatan Pacet. 

 

2.3 KEGIATAN PENANGANAN  

Kegiatan penanganan/ yang sudah ditangani oleh kami sebagai TKSK, adalah sebagai berikut: 

1. Membantu memfasilitasi dalam pengobatan ke Rumah sakit Umum Cianjur, untuk 

balita pengidap penyakit langka “himsprung”. 

2. Membantu memfasilitasi penyelesaian masalah KDRT, mencari solusi terbaik 

sebelum ditangani oleh pihak berwenang. 

3. Membantu pengananan tuna susiala di lingkungan warga bekerjasama dengan 

Linmas desa Ciherang. 

4. Penanganan musibah banjir; membuat laporan dan permintaan bantuan dari PMI 

kab. Cianjur dan kami TKSK bekerjasama dengan para BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat) membuat program charity (kepedulian) sehingga kami, sekarang dapat 

melakukan kegiatan rehab rumah (bedah rumah) untuk korban banjir (sebanyak 2 

unit rumah untuk 3 KK/ 13 jiwa) 

5. Mengikuti kegiatan peninjauan ke Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Cianjur 

mengenai penanganan pasien dari keluar miskin (keluarga tidak mampu) yang 

dilaksanakan oleh FK PSM kabupaten Cianjur dan LSM Kesehatan Cianjur. (tanggal 11 

Februari 2010) 

6. Melaporkan dan memohon bantuan kepada PMI untuk korban kebakaran, (terealisasi 

pada hari jumat tanggal 12 februari 2010) untuk 4 KK/ 20 jiwa dan laporan 



ditembuskan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, 

bekerjasama dengan BKM WDC membantu merelokasi sementara untuk menampung 

korban di bangunan posyandu/bale warga RW 09. 

7. Pada tanggal 14 maret 2010, TKSK dengan BKM melakukan penggalangan dana untuk 

mengadakan pemberian santunan (bakti sosial) kepada para korban bencana dan 

fakir miskin di Desa Ciherang. 

8. Pada tanggal 24 Maret 2010, mengikuti kegiatan bantuan sosial kepada 100 orang 

anak yatim yang dilaksanakan oleh FK PSM kabupaten Cianjur. 

9. Melalui hasil pengkajian dari potensi dan sumberdaya manusia dan alam yang ada di 

wilayah kecamatan Pacet, khusus untuk penanganan PMKS keluarga fakir miskin dan 

keluarga rentan. Kami mengusulkan bantuan dana kepada Propinsi Jawa Barat untuk 

KUBE-FM (kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin) untuk usaha ternak domba (1 

Kelompok di desa Ciputri Kecamatan Pacet), dan usaha ternak kelinci untuk 2 KUBE (1 

kelompok di Desa Ciherang dan 1 kelompok di desa Sukanagalih). Hal ini dilaksanakan 

bekerjasama dengan Forum Komunikasi PSM kab. Cianjur. 

10. Untuk penanganan lanjut usia terlantar, kami mengusulkan pemberian JAMKESMAS 

(koordinasi dengan Disnakertransos Kab. Cianjur). 

11. Untuk menangani masalah penyandang cacat berat, kami mengusulkan bantuan 

dalam bentuk santunan (koordinasi dengan Disnakertransos Kab. Cianjur) 

12. Pada tanggal 27 s.d 29 April 2010 mengikuti kegiatan pelatihan mengenai Bio 

Security tentang penanganan Flu Burung (Avian Influenza) di lingkungan peternakan 

dan lingkungan masyarakat, yang diadakan oleh USDA AVIS bekerjasama dengan 

Dinas peternakan Kab. Cianjur. 

13. Pada tanggal 9 Mei 2010, mengikuti kegiatan pelatihan Siaga Bencana yang diadakan 

oleh TAGANA kab. Cianjur 

14. Rabu tanggal 12 Mei 2010 mengikuti kegiatan Pengobatan gratis untuk lanjut usia di 

pasir maung Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku, dalam rangka peringatan Hari lanjut 

usia tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Lembaga lanjut Usia Indonesia (LLI) 

kabupaten Cianjur. 

15. Khusus dalam mendukung warga miskin dalam masalah kesehatan, TKSK kecamatan 

Pacet yang kebetulan juga sebagai Koordinator BKM kecamatan Pacet bekerjasama 

dengan para BKM se-Kecamatan pacet untuk memprioritaskan pembangunan 

Posyandu dan pengadaan alat kesehatan yang nantinya akan diarahkan menjadi 



pusat pelayanan kesehatan di tingkat RW, khusus untuk balita, ibu hamil dan lanjut 

usia (lansia). Sampai bulan April 2010 sudah di bangun kurang lebih 10 Posyandu; 3 di 

desa Ciherang, 3 di desa Cipendawa, 2 di desa Sukanagalih, 1 di desa Sukatani dan 1 

di desa gadog. 

16. Selain pembangunan fisik dan bantuan alat kesehatan dalam peningkatan sumber 

daya manusia, juga mengadakan program pelatihan kesehatan untuk para kader 

posyandu dan relawan di tingkat RT dan RW. 

17. Melalui program PNPM-MP, TKSK dan pekerja sosial tingkat desa beserta masyarakat 

melakukan usulan untuk penataan lingkungan rumah tangga miskin yang sehat, 

sehingga sudah di`bangun lebih dari 15 unit MCK di Kecamatan Pacet, pembangunan 

drainase dan pengecoran jalan gang yang masih tanah. 

 

2.4 KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN 

1. Dalam waktu dekat TKSK Kecamatan Pacet, bekerjasama dengan BKM se Kecamatan 

Pacet akan melaksanakan kegiatan pemberian beasiswa kepada anak rumah tangga 

miskin berupa perlengkapan sekolah (seragam, sepatu, tas dan buku). Khusus di Desa 

Ciherang direncanakan akan menyantuni 200 orang siswa SD. 

2. Direncanakan pada bulan Juni 2010, untuk membantu meningkatkan pendapatan 

keluarga miskin, dengan dana dari PNPM-MP dan swadaya masyarakat (hasil 

penggalangan dana) akan membuat program Ternak Bergulir dalam program ini pada 

tahap awal akan dibentuk dua kelompok peternak kelinci, satu kelompok terdiri dari 

5 (lima) orang dan masing-masing kelompok akan mendapatkan 45 ekor kelinci. 

Dalam waktu 6 bulan kelompok peternak akan mengembalikan indukan di tambah 

satu ekor anaknya sejumlah bantuan, dan kemudian akan digulirkan kembali kepada 

keluarga miskin lainya. 

3. Mengakses program dari dinas terkait terutama dari program bantuan sosial 

kementrian Sosial untuk menangani masalah PMKS, khususnya di bidang 

pemberdayaan masyarakat miskin, lansia, anak jalanan, dan penyandang cacat. 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Demikian laporan kegiatan periode bulan Januari - Mei 2010  saya sampaikan, sebagai 

bentuk pertanggung jawaban TKSK kepada Pihak terkait (Disnakertransos kab. Cianjur, 

Dinsos Jawa barat dan kementrian sosial) juga kepada Camat sebagai kepala wilayah di 

Kecamatan Pacet.  

Walaupun kami sangat menyadari, bahwa  dalam penyusunan laporan ini masih banyak 

terdapat kekurangan dan masih banyak yang harus diperbaiki, tetapi mudah-mudahan 

informasi yang ada dalam laporan ini, dapat bermanfaat dan membantu pihak pemerintah/ 

instansi terkait lainnya terutama Kementrian Sosial dan jajarannya di tingkat propinsi dan 

Kabupaten dalam menggulirkan sebuah program kepada masyarakat terutama dalam 

penanganan PMKS di wilayah kecamatan Pacet.  



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN 
 
 
 
 
 

Laporan kegiatan TKSK Kecamatan Pacet telah dilaporkan kepada Camat Pacet sebagai 
kepala wilayah kecamatan Pacet. 
 
Diserahkan tanggal  : ....... Mei 2010 
Tempat  : Kantor Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur 
 
 

                 Pacet,     Mei 2010 
              Mengetahui,                 TKSK Kec. Pacet 
              Camat Pacet 
 
 
 
 
Drs. H. Nunung Rahmat, SH, MSi                Rully Abdul Aziz 
NIP.196006151986031010    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


