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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Permasalahan kemiskinan  merupakan permasalahan multidimensi yang mendesak dan 

memerlukan upaya penanganan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh.Upaya tersebut diarahkan 

untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan 

pelayanan  dasar masyarakat untuk kehidupan yang bermartabat. Besar dan beratnya beban 

penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam 

mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. 

Memperhatikan kondisi dimaksud, pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen dalam 

penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Guna lebih terarah 

dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah diharapkan menyusun rumusan kebijakan dalam 

dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah sehingga diharapkan dokumen tersebut dapat 

menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah dari pemerintah daerah dalam menjalankan peran 

penanggulangan kemiskinan daerah. Selain sebagai pedoman bagi seluruh stakeholder 

pembangunan di Kabupaten Lamandau, dokumen itu nantinya diintegrasikan dalam dokumen 

perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka  menengah maupun jangka pendek.  

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, implementasi dari rencana aksi tersebut perlu dilakukan dan didukung 

melalui sinergitas program dan anggaran dari seluruh pemangku kepentingan serta melakukan 

monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam koridor 

kewenangan dan peraturan  yang berlaku. 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Faktor utama penyebab kemiskinan yang bersifat struktural yaitu pelaksanaan kebijakan, 

pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan yang kurang mendukung perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. 

2. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena 

kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya 

untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. 

3. Stabilitas ekonomi akan meningkatkan kepastian berusaha yang merupakan syarat utama bagi 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi diperlukan untuk menjaga dan 
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mempertahankan pendapatan riil masyarakat miskin. Kebijakan ekonomi makro merupakan 

landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. 

4. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan terutama dalam bentuk pemberian 

subsidi dan bantuan modal usaha atau pembinaan usaha produktif keluarga miskin masih 

terkonsentrasi yang sifatnya teknis produksi. 

5. Masih belum optimalnya sinergitas program penanggulangan kemiskinan. 

 

5.2. Rekomendasi 

1. Penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan reorientasi kebijakan yang menekankan 

perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan 

yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. 

2. Mengingat penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus, 

maka rencana aksi penanggulangan kemiskinan hendaknya dipusatkan pada prioritas 

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, 

perumahan, air bersih, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, rasa aman dan berpartisipasi 

dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap. Rencana aksi penanggulangan 

kemiskinan disusun agar penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, terukur, 

sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan 

dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.  

3. Kebijakan ekonomi makro diarahkan pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi 

pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan kapabilitas 

masyarakat miskin. Dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar, kebijakan ekonomi makro perlu 

memperhitungkan empat tujuan yang saling berkaitan, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi 

kesenjangan antar wilayah. 

4. Upaya penyelamatan pemberdayaan masyarakat miskin benar-benar dapat berjalan efektif, 

maka diperlukan revitalisasi program pemberdayaan masyarakat miskin yang benar-benar 

berpihak kepada lapisan yang miskin khususnya para pelaku ekonomi kerakyatan. Tindakan 

yang diperlukan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu : 

a. mengurangi kemiskinan dari segi pendapatan melalui pertumbuhan 

b. memperkuat kemampuan sumberdaya manusia 

c. mengurangi tingkat kerentanan dan resiko diantara rumah tangga miskin 

d. memperkuat kerangka kelembagaan 
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5. Kualitas dan intensitas koordinasi antar SOPD maupun seluruh anggota TKP2K perlu 

ditingkatkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja TKPK Kabupaten 

Lamandau. 

6. Perlu ditingkatkan keterlibatan pihak non pemerintah (perusahaan swasta maupun 

BUMN/BUMD) dalam pengembangan kemitraan usaha dan pemberdayaan program CSR. 

7. Untuk mencapai sinergitas program penanggulangan kemiskinan diperlukan fokus penajaman 

strategi dan sasaran.     

    

  

  

 


