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PERMENSOS  NOMOR 10 TAHUN 2016 

FAKIR MIKSIN : 

Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai  sumber 

mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 

kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.   

PENANGANAN KEMISKINAN : 

Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, 

pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.  
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Definisi Kemiskinan 

KONDISI DIMANA SESEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG YANG TIDAK 

MAMPU MEMENUHI HAK-HAK DASARNYA UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN 

MENGEMBANGAKAN KEHIDUPAN YANG BERMARTABAT. 

 

Hak-hak Dasar antara lain : 

a. Terpenuhinya kebutuhan pangan; 

b. Terpenuhinya kebutuhan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam, dan lingkungan 

hidup; 

c. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; 

d. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. 
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Faktor Penyebab Kemiskinan 

RENDAHNYA TARAF PENDIDIKAN 
Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas 
dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimasuki. Taraf pendidikan yang 

rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. 

RENDAHNYA DERAJAT KESEHATAN 
Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya 

pikir dan prakarsa 

 

TERBATASNYA LAPANGAN PEKERJAAN 

Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh 

terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, 

selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran setan kemiskinan. 
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Faktor Penyebab Kemiskinan  . . . (lanjutan) 

KONDISI ALAM 

Banyaknya penduduk miskin karena tinggal di daerah bencana dan penduduk miskin 

karena sumber daya alam yang tidak mendukung.  

KONDISI KETERISOLASIAN 

Banyaknya penduduk miskin secara tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi 

sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh layanan pendidikan, kesehatan dan 

gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya.  
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DATA TERPADU : 

Sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi 

sosial, ekonomi, dan demografi dan individu dengan status kesejahteraan 

terendah 

Sumber utama DTKS adalah hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu 

(PBDT) yang dilaksanakan oleh BPS pada Tahun 2015 

 

 

 

PERUBAHAN BDT MENJADI DTKS (Permensos Nomor 5 Tahun 2019) 

 

6 

PSE 2008 PPLS 2011 BDT 2015 DTKS 2019 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 

www.free-power-point-templates.com 

 Dalam perlindungan sosial, Kementerian Sosial berhasil 

menargetkan individu dan keluarga miskin untuk 

mengurangi angka kemiskinan sekaligus gerak cepat 

merespons bencana. 

 Pemerintah memiliki sistem perlindungan sosial, 

identifikasi dan pemilihan penerima manfaat, pembayaran 

serta memantau program melalui Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
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DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas 

penetapan sasaran program-program perlindungan 

sosial. DTKS membantu perencanaan program, 

memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya 

program perlindungan sosial. Dengan menggunakan 

data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat 

program dapat dianalisa sejak awal perencanaan 

program. Hal ini akan membantu mengurangi 

kesalahan dalam penetapan sasaran program 

perlindungan sosial. 
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Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang 

dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah 

informasi tentang status sosial ekonomi dan 

demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang 

dihitung mulai dari yang paling rendah status 

kesejahteraannya dengan menggunakan Methode 

Proxy-Mean Testing (PMT). 
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 What is Methode Proxy-Mean Testing (PMT) 

Metode Proxy-Means Testing (PMT). PMT 

digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-

ekonomi setiap rumah tangga dengan 

menggunakan data karakteristik rumah tangga 

seperti jumlah anggota keluarga, status 

pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan 

lain-lain. Metode ini telah digunakan di banyak 

negara untuk pemeringkatan status kesejahteraan 

rumah tangga. 
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Rumah tangga dalam DTKS dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut DESIL. 

Desil adalah kelompok per-sepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah 

Tangga. 

 

Pengelompokan Desil rumah tangga dalam DTKS Kota Pekalongan sebagai berikut : 

 

a. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1- 10 % dan merupakan 

kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional; 

b. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11- 20 % dihitung secara 

nasional; 

c. Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21- 30 % dihitung secara 

nasional; 

d. Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31- 40 % dihitung secara 

nasional 
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DTKS berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan 

Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan 

peringkat kesejahteraan mulai dari yang paling terendah. 

 

DTKS hanya berisikan 40% rumah tangga karena cakupan 

40% dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan 

penargetan program perlindungan sosial dan 

penanggulangan kemiskinan, Cakupan 40% juga meliputi 

kelompok penduduk miskin dan hampir miskin. 
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Sedangkan rumah tangga yang berada pada 

kelompok 40% ke atas sudah dianggap mapan dan 

sudah mampu memberdayakan dirinya sendiri.  

Adapun jumlah Rumah tangga Kota Pekalongan 

yang masuk dalam Desil 1 sampai Desil 4 di 

hitung secara nasional (sumber data : Pusdatin 

Kemensos RI) adalah : 
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 KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN MELALUI 
DINSOSP2KB GUNA MENINGKATKAN KUALITAS DTKS : 
1. MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI BDT  PERIODE MEI 2018 
2. MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS PERIODE JULI 2019 
3. MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS PERIODE OKTOBER 2020 
4. MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI  DTKS PERIODE JANUARI 2021                          
 (Belum  Finalisasi) 
5. MELAKUKAN USULAN MIGRASI PBI APBD KE PBI JK 
    (Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal  30 November 
 2020 nomor : 1953/1.7/DL.01/11/2020) 

 

 DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS PEMERINTAH KOTA 
PEKALONGAN/DINSOSP2KB TELAH MELIBATKAN UNSUR CAMAT DAN LURAH. 

 VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS DILAKUKAN MELALUI MUSKEL DENGAN BERITA 
ACARA MUSKEL YANG DITANDA TANGANI OLEH LURAH  
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 Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin, pasal 11 ayat (2) disebutkan 

bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri 

merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah 

daerah untuk memberikan bantuan dan/atau 

pemberdayaan. 

 DTKS adalah berbasis Rumah Tangga namun 

pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik 

berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan 

masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan. 
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 Adapun bantuan sosial dan pemberdayaan yang berbasis 

keluarga diantaranya adalah Program Keluarga Harapan 

(PKH) dan Bantuan Sosial Pangan. 

 Sedangkan yang berbasis perorangan diantaranya adalah 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasioan 

(PBI-JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar serta 

bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas 

dan lanjut usia. 
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 Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang 

berbasis DTKS adalah Program Keluarga Harapan (PKH) 

yang merupakan program bantuan kepada keluarga 

sangat miskin (desil 1) dengan bersyarat: memiliki ibu 

hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita 

atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan 

SD, dan /atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP 

dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan dasar. 
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 Juga jika terdapat dalam keluarga tersebut orang tua jompo 

dan penyandang disabilitas. Walaupun dalam suatu keluarga 

secara nyata tergolong miskin dan masuk dalam DTKS tetapi 

tidak memenuhi minimal salah satu syarat tersebut maka 

tidak berhak menjadi sasaran penerima bantuan PKH. 

 

 Demikian pula untuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang 

dulunya disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) prinsip 

dasar penetapan sasarannya adalah diprioritaskan kepada 

keluarga dalam DTKS yang berada pada desil 1 dalam hal ini 

adalah seluruh penerima bantuan PKH dan jika kuotanya 

melebihi jumlah penerima PKH maka akan diberikan kepada 

keluarga yang terdaftar dalam DTKS di luar penerima PKH. 
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 Namun demikian, khusus BSP perluasan, sasaran 

penerimanya adalah keluarga dalam DTKS tetapi yang 

belum pernah menerima bantuan sosial jenis apapun 

karena program BSP perluasan adalah secara khusus 

diluncurkan untuk penanganan dampak ekonomi dari 

Pandemi Covid-19. 
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 Pada dasarnya DTKS adalah bukan merupakan data 

kemiskinan di suatu daerah tetapi merupakan data yang 

menunjukkan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat 

mulai dari yang terendah. 

 Keakuratan DTKS sangat ditentukan oleh dedikasi petugas 

pendata dan kejujuran keluarga yang didata dalam 

mengungkapkan atau memberikan informasi mengenai 

kondisi sosial ekonominya sebagaimana yang 

dipertanyakan dalam formulir pendataan. 
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