
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energi 2007: Kemitraan Sosial 
Asrian HC** 

 
 Jum'at, 5 Januari 2007 

 
Menandai dimulainya tahun 2007 sebagai wujud komitmen pada 
penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi menggelar 
pertemuan membahas pentingnya kemitraan dalam menanggulangi 
masalah kesejahteraan sosial. Sudah sepantasnya bila pemerintah 
mengambil posisi sebagai inisiator dan menjadi pemimpin dalam 
penanggulangan kemiskinan. 

Meskipun demikian, pendekatan yang dilakukan tidak sebagai 
pelaksana secara penuh, tapi lebih pada pengarahan dan 
pemberdayaan. Karena itu, kemitraan sosial menjadi relevan 
dibicarakan secara terbuka dan melibatan publik. 

Salah satu masalah kesejahteraan sosial adalah penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS sangat beragam dan kompleks 
yang dapat dikelompokkan dalam kategori kemiskinan, 
keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, dan bencana. Jumlah 
PMKS mencapai 1.534.863 jiwa yang merupakan 21,38% penduduk 
Lampung. Jumlah tersebut belum termasuk penduduk miskin, yang 
menurut data BPS sudah mencapai 1,2 juta jiwa. 

Jumlah PMKS yang besar menunjukkan rendahnya kondisi 
kesejahteraan sosial di Lampung dan merupakan tantangan yang 
besar untuk mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. 
Banyak pihak yang sudah peduli dan terlibat dalam penanggulangan 
PMKS. 
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Pemerintah Provinsi secara kuantitatif hanya mampu menyentuh 
sekitar 4,28% dari jumlah PMKS. Sedangkan keterlibatan masyarakat 
dalam menanggulangi PMKS tecermin pada kegiatan LSM, yayasan 
sosial-pendidikan, dan organisasi sosial kemasyarakatan baik yang 
bergerak di bidang pendidikan, panti asuhan (anak yatim dan jompo), 
dan penanggulangan penyakit sosial. Dunia usaha sebenarnya juga 
sudah banyak terlibat dalam penanggulangan PMKS, yang tecermin 
pada program tanggung jawab sosial-lingkungan (corporate social 
responsibility) baik yang bersifat kepedulian sosial maupun 
pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Selama ini masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Untuk 
mengoptimalkan usaha penanggulangan PMKS, perlu kiranya ada 
sinergi semua pihak yang peduli dan terlibat, yaitu pemerintah, 
masyarakat, dan dunia usaha. Dalam konteks ini, pemerintah harus 
yang terdepan untuk menyinergikannya. Artinya, pemerintah harus 
membangun kemitraan sosial guna menanggulangi masalah 
kesejahteraan sosial. 

Persoalannya, bagaimana membangun kemitraan sosial. Kemitraan 
dibangun melalui pengintegrasian semua pelaku penanggulangan 
PMKS. Pengintegrasian dapat ditempuh dengan membangun jaringan 
kerja (networking). Jaringan kerja adalah kesalinghubungan 
antarpelaku penanggulangan PMKS (pemerintah, dunia usaha, 
masyarakat) melalui komunikasi dan informasi serta kerja sama. 
Pemerintah diharapkan mengambil inisiatif membangunnya serta 
bertanggung jawab mengelola jaringan kerja ini. 

Kemudian jaringan ini diefektifkan melalui pelembagaan kemitraan 
sosial. Pelembagaan ini dilakukan melalui forum kemitraan sosial, 
kegiatan kemitraan sosial, dan media informasi kemitraan sosial. 
Forum kemitraan sosial adalah pertemuan berkala (bulanan, 
triwulanan, semesteran) antarpelaku penanggulangan PMKS. 

Pertemuan ini menjadi tanggung jawab bersama pelaku 
penanggulangan PMKS dan dapat difasilitasi oleh pemerintah. Untuk 
tahap awal justru diharapkan pemerintah (kabupaten dan provinsi) 
mengambil peran dan tanggung jawab ini. 

Dalam forum ini disampaikan perkembangan penanggulangan PMKS 
yang dilakukan masing-masing pelaku dan apa yang akan dilakukan 
di masa yang akan datang. Forum ini juga diharapkan dapat 
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membahas kendala dan tantangan yang selama ini dirasakan dalam 
menjalankan kegiatan penanggulangan PMKS. 

Seringkali dunia usaha punya cukup dana untuk dialokasikan pada 
kegiatan sosial, tapi tidak dapat dioptimalkan pelaksanaannya 
karena terbatasnya informasi, yang mengakibatkan terbatasnya 
program yang dapat dijalankan. Di sisi lain, pemerintah punya 
informasi dan program tapi terbatas dana yang tersedia sehingga 
tidak dapat berbuat banyak. Masyarakat juga demikian, banyak yang 
melakukan kegiatan dan banyak juga yang punya dana untuk 
disalurkan pada kegiatan sosial. Tapi tidak semua dapat dikerjakan, 
yang punya dana tidak tahu ke mana harus menyalurkannya, dan 
yang punya kegiatan tidak tahu bagaimana harus menggalang dana. 

Forum kemitraan sosial tidak hanya sebatas tukar menukar 
informasi dan pengalaman, tapi juga dapat dijadikan media 
membangun kemitraan dalam kegiatan sosial. Misalnya, pemerintah 
punya target menanggulangi 500 orang gelandangan pada tahun 
2007. 

Pemerintah mendesain programnya, di mana saja lokasinya, dan 
berapa banyak yang dapat ditangani pemerintah sehingga sisanya 
dapat ditawarkan pada forum kemitraan sosial untuk mencari jalan 
keluarnya. 

Demikian juga masyarakat melalui berbagai lembaga sosialnya dapat 
menawarkan program yang telah dijalankan untuk disinergikan 
dengan pelaku yang lain, apakah dunia usaha ataupun pemerintah. 
Dunia usaha yang sudah punya kepedulian sosial dapat terbantu 
dengan berbagai informasi program yang sudah ada sehingga mereka 
tidak harus mendesain sendiri semua kegiatan sosialnya. 

Dalam konteks kepedulian-tanggung jawab sosial dunia usaha, 
kemitraan sosial ini dapat menjadi jalan keluar terhadap "konflik 
kepentingan" antara pemerintah dan dunia usaha. Selama ini ada 
upaya pemerintah menarik "sumbangan pihak ketiga" dari dunia 
usaha untuk mengisi kas daerah dalam rangka membiayai 
pembangunan (termasuk bidang sosial). Di sisi lain, dunia usaha 
merasa dijadikan "sapi perah" dengan berbagai pungutan baik yang 
resmi maupun tidak. 
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Sebenarnya "sumbangan pihak ketiga" adalah bentuk kepedulian 
dunia usaha kepada lingkungannya yang diformalkan oleh 
pemerintah. Dengan demikian, menyinergikan antara kepedulian 
sosial dunia usaha dengan pungutan yang diformalkan untuk 
pembangunan daerah dalam bentuk "kegiatan kemitraan sosial" akan 
menghilangkan jarak antara pemerintah dan dunia usaha. Dunia 
usaha akan dengan sukarela dan bangga telah menjalankan kegiatan 
sosial. Dan pemerintah tidak harus memaksa dan menekan dunia 
usaha untuk memberikan "sumbangan". 

Kemitraan sosial mendapat momentumnya dengan tersedianya media 
informasi kemitraan sosial. Media informasi kemitraan sosial adalah 
sarana tukar menukar informasi sekaligus sebagai saluran 
komunikasi antarpelaku penanggulangan PMKS maupun antara 
pelaku penanggulangan PMKS dan masyarakat luas. Media informasi 
akan merekam hasil forum kemitraan sosial, menyajikan informasi 
PMKS menurut klasifikasi dan lokasinya, dan menjalin komunikasi 
secara interaktif. 

Media informasi diharapkan berbasis teknologi informasi dalam 
bentuk website, yang akan memuat data base PMKS termasuk PSKS-
nya (potensi sumberdaya kesejahteraan sosial) termasuk program 
dan kegiatan yang sudah dan sedang berlangsung baik dilakukan 
secara bersama (kerja sama antarpelaku penanggulangan PMKS) atau 
bersifat mandiri (masing-masing pelaku penanggulangan PMKS). 

Diharapkan kegiatan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai 
leading sector (pelaku yang memimpin) dalam penanggulangan PMKS. 

Kemitraan sosial adalah sebuah harapan besar yang muncul 
bersamaan dengan terbitnya tahun 2007. Kemitraan sosial adalah 
salah satu wujud pelaksanaan APBD provinsi 2007 yang fokus pada 
kemiskinan, juga adalah buah rekonsiliasi politik daerah. 
Mungkinkah? Mari kita wujudkan bersama sebagai bentuk energi 
baru dalam memasuki tahun 2007. 
 

 

 

 

 


