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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang diperoleh dari penelitian sebelumnya merupakan hal

yang sangat penting karena dangat membantu dalam pemecahan masalah sehingga 

dapat menjadi data pendukung dalam penelitian. Adapun beberapa penelitian yang 

menjadi perbandingan yang tidak terlepas dari tema penelitian, sebagai berikut:  

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Banan Syahidah 

Hasanah (2015) 

Efektivitas Peran 

Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) 

dalam Pelaksanaan 

Program Perluasan 

dan Percepatan 

Perlindungan Sosial 

(P4S) di Kota 

Surakarta (Studi 

Kasus Kecamatan 

Pasar Kliwon) 

Hasil penelitian ini 

menujukkan bahwa peran 

TKSK dalam P4S dilihat 

dari 2 program yaitu Raskin 

dan BSM sudah cukup 

efektif. Peran TKSK dalam 

P4S juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor 

pendukung yaitu TKSK 

memiliki peran strategis 

antara pemerintah dan 

masyarakat. Sedangkan 

faktor penghambatnya yaitu 

belum adanya fasilitas yang 

disediakan oleh pemerintah 

2. Ruli Insani Adhitya 

(2016) 

Efektifitas peran 

Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (studi 

kasus Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan 

Umbulharjo dan 

Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan 

Pakualam) 

Hasil dari penelitian ini 

yaitu, Efektivitas peran 

Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan di 

Kecamatan Umbulharjo 

dan Kecamatan Pakualam 

memperoleh penelitian 

positif dalam 

penanggulangan Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

Kemiskinan dengan 

program pemerintah seperti 

KUBE, Subsidi Raskin, dan 

ASLUT, serta terdapat 

hambatan yang dialami 
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oleh Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan seperti 

halnya minimnya honor, 

minimnya fasilitas yang 

diberikan pemerintah, 

pembiayaan operasional, 

waktu tugas yang melebihi 

jam kerja serta kurangnya 

sinergritas dengan Potensi 

dan Sumber Kesejahteraan 

Sosial 

3. Sutaat, dkk (2013) Kinerja Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan dalam 

Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial 

Hasil dari penelitian ini 

adalah menjelaskan 

mengenai kinerja Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan yang dibagi 

menjadi 2 yaitu; (1) kinerja 

administratif (pelaporan 

dan kehadiran dalam 

kegiatan), dan (2) kinerja 

teknis (pendataan, 

koordinasi dan 

pendampingan). Hasil 

penelitian ini juga 

menjelaskan terkait belum 

adanya kejelasan posisi 

dalam penugasan, apakah 

sebagai petugas 

Kementrian Social di level 

kecamatan atau petugas 

Dinas Sosial dilevel 

kecamatan. Penelitian ini 

juga menyinggung 

keberadaan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan di level 

kecamatan, serta belum 

secara jelas memahami 

posisi, tugas dan fungsi 

Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan 

4. Wisnu Andrianto, 

dkk (2014) 

Peran Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan dalam 

Penanggulangan 

Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

Hasil dari penelitian ini 

adalah Pelaksanaan peran 

Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan di 

wilayah kerja Kabupaten 

Malang sebagai 



12 
 

(Studi Pada Dinas 

Sosial Kabupaten 

Malang) 

Penghubung (Broker), 

Meningkatkan kemampuan 

masyarakat, Meningkatkan 

kinerja lembaga social, 

Merumuskan dan 

mengembangkan perangkat 

hukum, Komunikator serta 

Identifikator. TKSK 

memiliki beberapa 

pendukung demi 

menunjang pelaksaan 

tugasnya sebagai TKSK 

antara lain faktor 

pendukung fisik dan faktor 

pendukung non fisik antara 

lain berupa pelatihan, 

pemberian kewenangan 

untuk menyelesaikan 

masalah sosial yang ada di 

wilayah kerjanya, 

motivasi,serta kedekatan 

TKSK dengan warga 

sekitar dan Stakeholder, 

serta hambatan TKSK 

yaitu, Transportasi, Letak 

geografis dan cuaca, 

Waktu, Ketidaterbukaan 

pemilik data  

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Hasanah (2015) memiliki beberapa 

kesamaan serta perbedaan penelitian dengan penelitian ini, kesamaan terdapat 

pada subjek formal penelitian yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. 

Dalam penelitian tersebut di jelaskan mengenai Pelaksanaan Program Perluasan 

dan Percepatan Perlindungan Sosial (P4S) di Kota Surakarta sedangkan penelitian 

ini menjelaskan eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap tugas 

pokok dan fungsi pemberdayaan social. Perbedaan Antara penelitian tersebut 

dengan penelitian ini yaitu perbedaan lokasi, dimana penelitian tersebut dilakukan 

di Kota Surakarta (Studi Kasus Kecamatan Pasar Kliwon). Sedangkan penelitian 

ini berada di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Selain itu penelitian 
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ini juga mengkaji bagaimana Eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

terhadap tugas pokok dan fungsi pemberdayaan social serta apa factor pendukung 

dari eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, alat analisis, serta waktu 

pelaksanaan penelitian mengingat penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 

2013. Penelitian Banan Syahidah Hasanah memberikan gambaran yang hampir 

sama dengan tema penelitian yang peneliti lakukan. Sehingga dapat menjadi 

refrensi untuk penulisan tugas akhir penelitian.  Oleh sebab itu dengan berbagai 

alasan diatas, maka penelitian ini layak untuk dikaji. 

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Adhitya (2016), memiliki beberapa 

kesamaan serta perbedaan penelitian dengan penelitian ini, kesamaan terdapat 

pada subjek formal penelitian yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. 

Dalam penelitian tersebut di jelaskan mengenai Peran yang dilaksanakan oleh 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penanggulangan Masalah 

Kesejahteran Sosial Kemiskinan sedangkan penelitian ini menjelaskan eksistensi 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap tugas pokok dan fungsi 

pemberdayaan social. Namun perbedaan Antara penelitian tersebut dengan 

penelitian ini yaitu perbedaan lokasi, dimana penelitian tersebut dilakukan di 

Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Pakualam Daerah Istimewah Yogyakarta, 

Sedangkan penelitian ini berada di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. 

Selain itu penelitian ini juga mengkaji bagaimana Eksistensi Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap tugas pokok dan fungsi pemberdayaan 

social serta apa factor pendukung dari eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan, alat analisis, serta waktu pelaksanaan penelitian mengingat penelitian 

tersebut dilaksanakan pada tahun 2015-2016. Penelitian Ruli Insani Adhitya 



14 
 

memberikan gambaran yang hampir sama dengan tema penelitian yang peneliti 

lakukan. Sehingga dapat menjadi refrensi untuk penulisan tugas akhir penelitian.  

Oleh sebab itu dengan berbagai alasan diatas, maka penelitian ini layak untuk 

dikaji. 

Ketiga, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutaat, dkk (2013), memiliki 

beberapa kesamaan serta perbedaan penelitian dengan penelitian ini, kesamaan 

terdapat pada subjek formal penelitian yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan.Dalam penelitian tersebut di jelaskan mengenai Kinerja Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. 

Namun perbedaan Antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu 

perbedaan lokasi, penelitian tersebut lakukan di Kabupaten Bandung dan 

kabupaten Sleman, Sedangkan penelitian ini berada di Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo. Selain itu penelitian ini juga mengkaji bagaimana Eksistensi 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap tugas pokok dan fungsi 

pemberdayaan social serta apa faktor pendukung dari eksistensi Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan, alat analisis, serta waktu pelaksanaan penelitian 

mengingat penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2013. Penelitian Sutaat, 

dkk memberikan gambaran yang hampir samadengan tema penelitian yang 

peneliti lakukan. Sehingga dapat menjadi refrensi untuk penulisan tugas akhir 

penelitian.  Oleh sebab itu dengan berbagai alasan diatas, maka penelitian ini 

layak untuk dikaji. 

Keempat, Dalam jurnal yang ditulis oleh Andrianto, dkk, (2014), memiliki 

beberapa kesamaan serta perbedaan penelitian dengan penelitian ini, kesamaan 

terdapat pada subjek formal penelitian yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial 
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Kecamatan. Dalam penelitian tersebut di jelaskan mengenai Peran yang 

dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam 

penanggulangan Masalah Kesejahteran Sosial sedangkan penelitian ini 

menjelaskan eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap tugas 

pokok dan fungsi pemberdayaan social. Namun perbedaan Antara penelitian 

tersebut dengan penelitian ini yaitu perbedaan lokasi, penelitian tersebut lakukan 

di Kabupaten Malang, Sedangkan penelitian ini berada di Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Selain itu penelitian ini juga mengkaji 

bagaimana Eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap tugas 

pokok dan fungsi pemberdayaan social serta apa factor pendukung dari eksistensi 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, alat analisis, serta waktu pelaksanaan 

penelitian mengingat penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2013-2014. 

Penelitian Wisnu Andrianto memberikan gambaran yang hampir sama dengan 

tema penelitian yang peneliti lakukan. Sehingga dapat menjadi refrensi untuk 

penulisan tugas akhir penelitian.  Oleh sebab itu dengan berbagai alasan diatas, 

maka penelitian ini layak untuk dikaji.  

B. Konsep Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial dan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

1. Kesejahteraan Sosial  

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai 

tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat 

yang lebih baik. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan 

Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga 
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negara agar dapat hidup layak dam mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya.  

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi (keadaan) dapat terlihat dari 

Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1: 

“ Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial 

materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaaan, dan 

ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara 

untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, 

rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia 

sesuai dengan Pancasila” 

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan didisiplin akademis. 

Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, 

program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada 

pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-

kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya 

mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, 

penyebabnya dan strategi penanggulangannya. 

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang teroganisir dan 

sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan 

sebuah konsep yang relative baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti 

kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang yang menamainya sebagai 

kegiatan amal. Di amerika serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai 

bantuan public yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin. Para pakar 

ilmu social mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat 

hidup masyarakat. 
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Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, spiritual, dan 

sosial sehingga akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang 

lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari tanggung 

jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya 

harus ditingkatkan. Ilmu kesejahteraan sosial merupakan kelanjutan dan sebuah 

penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh Karena itu 

latar belakang sejarah dari ilmu kesejahteraan sosial pada titik awal masihlah 

sama dengan pekerjaan sosial.  

2. Pekerjaan Sosial  

NASW dalam Alamsyah (2015:x) menjelaskan tentang Pekerjaan Sosial 

adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang tujuan utamanya adalah membantu 

keberfungsian social individu, keluarga, dan masyarakat dalam melakasanakan 

peran-peran socialnya. Sementara itu, menurut International Federation of Social 

Work Education dalam Alamsyah (2015:x) mengemukakan tentang definisi 

Pekerjaan Sosial ialah suatu profesi yang mempromosikan perubahan social, 

pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan 

pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan 

teori-teori perilaku manusia dan sitem-sistem social, intervensi pekerjaan social 

memfokuskan pada interaksi orang dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak 

asasi manusia dan keadilan social merupakan landasan utamanya. 

Adi Fahrudin dalam Alamsyah (2015:x) menjelaskan Pekerjaan Sosial 

sebagai suatu aktivitas professional didasari oleh tiga komponen dasar yang secara 

integrative membentuk profil dan pendekatan pekerjaan social, pertama kerangka 

pengetahuan (body of knowledge), kedua kerangka keahlian (body of skill), dan 
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ketiga kerangka nilai (body of values). Ketiga komponen tersebut dibentuk dan 

dikembangkan secara elektik dari berbagai ilmu social seperti sosiologi, psikologi, 

antropologi, filsafat, politik, dan ekonomi,   

Dubois dan Miley dalam Alamsyah (2015:14-15) mengemukakan fungsi-fungsi 

pekerjaan social terdiri;  

1. Fungsi Konsultansi, adalah melaksanakan perjalinan hubungan atas 

pengalaman klien dan system klien serta pekerja social secara timbal-balik 

menjalin relasi tentang proses pemecahan masalah;  

2. Fungsi Manajemen Sumberyaitu mengoordinasikan sumber-sumber 

pemecahan masalah dan cara mengelola layanan;  

3. Fungsi Pendidikan, yaitu mendidik dan memberdayakan individu, 

keluarga, kelompok, dan komunitas sebagai suatu proses pencegahan dan 

pemecahan masalah.  

Fungsi-fungsi pekerjaan social dimaksud, secara sederhana adalah; (1) fungsi 

konsultansi yaitu proses pemecahan masalah melalui perjalinan hubungan dengan 

dilansasi teknik-teknik dan tuntunan, wawancara, konsultasi, konseling, dan atau 

terapi psikologi, antara pekerja social dengan system klien dan sumber, (2) fungsi 

manajemen sumber adalah pekerja social sebagai pengelola, mengoordinasikan 

layanan dengan system sumber perubahan, dan (3) fungsi pendidikan, yaitu upaya 

melalui proses transformasi edukasi dan pelatihan system sumber perubahan 

dalam rangka meningkatkan kualitas SDM system pelaksana perubahan 

(Alamsyah, 2015:15). 
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3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan   

Kementerian Sosial membentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

sejak tahun 2009 yang direkrut dari unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 

Karang Taruna untuk mengisi infrastuktur sosial di wilayah kecamatan-kecamatan 

sejak Pekerja Sosial Kecamatan (PSK) tidak didayagunakan pada sejumlah 

Kabupaten/Kota. 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan salah satu 

sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tetang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa 

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah “Seseorang yang dididik dan dilatih secara 

professional untuk untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan 

masalah sosial dan / atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah 

maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan social”. 

Definisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kemudian dipertegas 

kembali oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia dengan dikeluarkan 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dalam peraturan tersebut Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan didefinisikan sebagai berikut; “Seseorang yang 

diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan / atau dinas / 

instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten / kota selama jangka 

waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan”. 
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Dari penjelasan dan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas untuk 

melaksanakan pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan ditingkat 

kecamatan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam operasionalnya 

mendapatkan dana atau Tali Asih untuk pemenuhan tanggung jawab profesi. 

Persyarat untuk menjadi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan meliputi; 

(1) usia paling rendah 25 tahun, (2) bukan Pegawai Negeri Sipil atau Tentara 

Nasional Indonesia / Polisi Republik Indonesia, (3) diutamakan berdomisili dan / 

atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kecamatan di tempat calon 

penugasan, (4) pendidikan minimal Sarjana Muda/Diploma IV/sederajat, (5) 

berbadan sehat, (6) berkelakuan baik, (7) berasal dari unsur anggota PSM, Karang 

Taruna, dan LKS, (8) dapat mengoperasikan computer (8) berpengalaman dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan social paling singkat 2 tahun, (9) diutamakan 

memiliki sarana transportasi. 

Rekrutmen Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dilaksanakan oleh Tim 

Seleksi Calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang beranggotakan para 

petugas dari Kemenetrian Sosial, Dinas/ Instansi Sosial Provinsi, dan Dinas/ 

Instansi Sosial Kabupaten sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. 

Tahapan rekrutmen Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan meliputi; (1) Seleksi 

administrasi, (2) Seleksi ujian tertulis, (3) Seleksi wawancara, (4) Penetapan calon 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, (4) Penguatan kapasitas dasar Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan. 
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C. Tinjauan Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan  

1. Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 

menyatakan bahwa tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

meliputi,: 

a. Melakukan pemetaan sosial berupa pendataan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) , Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial;  

b. Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, 

dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan;  

c. Melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia 

kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;  

d. Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau 

perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan 

sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau 

pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;  

e. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif 

sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan  

f. Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan 

berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan social. 

 



22 
 

2. Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 

menyatakan bahwa, Fungsi TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

meliputi : 

a. Koordinator, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi yang 

berkaitan dengan kerja sama, sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan 

PSKS, sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan berbagai 

pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 

wilayah kecamatan tempat penugasan.  

b. Administrator, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi administrasi yang 

berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pemantauan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan 

tempat penugasan.  

c. Fasilitator, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi fasilitasi dan/atau 

pendampingan sosial secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat 

penugasan. 

D. Konsep Eksistensi 

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi 

berasal dari bahasa Inggris yaitu excitence; dari bahasa latinexistere yang berarti 

muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata ex berarti keluar dan 

sistere yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, 

yaitu (1) apa yang ada, (2) apa yang memiliki aktualitas (ada), dan (3) adalah 

segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. 



23 
 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran 

yang mengandung unsur bertahan.  

Dalam pandangan ilmu psikologi, eksistensial-humanistik berfokus pada 

manusia, dikatakan bahwa eksistensi merupakan suatu sikap yang menekankan 

pada pemahaman akan manusia melalui system serta teknik-teknik yang 

digunakan untuk mempengaruhi klien (Corey, 2013:54). Hal ini relevan dengan 

masalah yang akan diteliti pada penelitian ini. Berdasarkan tugas pokok dan 

fungsinya Tenaga Kesejahteraan Sosisal Kecamatan berperan aktif dalam 

masyarakat, dan terjun langsung terhadap masalah-masalah yang ada dilapangan. 

Oleh karena itu focus dari Tenaga Kesejahteraan Sosisal Kecamatan itu sendiri 

ialah manusia atau masyarakat, dengan berbagai teknik dan cara dalam membantu 

menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan social.  

Berkaitan dengan factor yang mempengaruhi eksistensi kinerja serta 

menjadi tolak ukur penilaian terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosisal Kecamatan, 

maka peneliti dapat menggambarkan bahwa dapat diukurmelalui 3 aspek 

pertanggung jawaban. Menurut Darwin sebagaimana dikutip Yigal Amir dalam 

http://muhammadyigalamir.blogspot.co.id/(Online) (Diakses 25 Desember 2017): 

1) Responsibilitas (responsibility)  

Responsibilitas atau tanggung jawab kinerja seseorang dalam memberikan 

layanan yang efisien serta efektif dinilai melalui kualitas layanan yang 

diberikan.Apabila seseorang melaksanakan tugas atau suatu pekerjaan 

tanpa didasari rasa tanggung jawab dapat mempengaruhi eksistensi kinerja 

menjadi lebih menurun sehingga keberadaan mereka dapat dianggap tidak 

ada. 

http://muhammadyigalamir.blogspot.co.id/
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2) Responsif (responsivencess)  

Responsif atau respon atau kesadaran (komitmen) yang dimiliki seseorang 

dalam menjalankan suatu kinerja berdasarkan tugas dan fungsinya secara 

baik. Ini juga dapat mempengaruhi eksistensi, apabila seseorang tidak 

melaksanakan suatu kinerja dengan dasar komitmen sesuai tugas dan 

fungsi maka eksistensi yang mereka dapat hilang dari suatu pekerjaan 

tersebut 

3) Akuntabilitas (accountability) 

Arti dari akuntabilitas ialah pertanggung jawaban dari suatu kinerja yang 

telah dilakukan oleh seseorang. Akuntabilitas sendiri berkaitan dengan 

intensitas kerja atau produktivitas tenaga kerja dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan atau dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien. 

Sehingga produktivitas kinerja dapat memperngaruhi eksisten kinerja itu 

sendiri. 

E. Konsep Pemberdayaan Sosial 

1. Pengertian Pemberdayaan 

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang 

berkesinambungan (on-going) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan 

perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja 

(Isbandi, 2008:84). Ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatandalam melaksankan program pemerintah 

mengenai Pemberdayaan Sosial bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo 

khususnya di Kecamatan Tanggulangin.  
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Apabila keadaan suatu Kecamatan atau desa yang mengalami kegagalan 

dalam pengembangan kemasyarakatannya pemerintah patut memberikan 

kontribusi perubahan yang mampu memberikan manfaat sosial, ekonomi terhadap 

kamajuan kecamatan atau desa tersebut. Dan disini Tenaga Ksejahteraan Sosial 

Kecamatan dituntut berkontribusi dalam penyelenggaraan pemberdayaan social 

masyarakat. . 

Pemberdayaan masyarakat juga berkaitan dengan pembangunan nasional 

dimana masyarakat diberdayakan melalui beberapa sector dari ekonomi, social 

budaya, teknologi, hingga Sumber Daya Manusia (SDM) itu 

sendiri.Sumodiningrat, (2009:60) menyatakan bahwaPrioritas pembangunan 

nasional saat ini difokuskan pada tiga strategi pokok, yang dikenal dengan Triple 

Tract Strategy, yaitu upaya mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan 

dan peningkatan pertumbuhan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendiring akselerasi penurunan 

angka kemiskinan dan pengangguran, yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan  

Saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah 

dituntut untuk selalu berkontribusi serta memberikan inovasi dalam menangani 

masalah social yang ada di masyarakat. Berbagai macam upaya pemberdayaan 

masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai bidang yang 

melibatkan berbagai lembaga diantaranya instansi-instansi pemerintahan maupun 

lembaga non pemerintah. Ini dilakukan dengan tujuan mensinergi pemberdayaan 
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yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat mencapai target dari berbagai bidang 

dalam upayah kesejahteraan masyarakat, diantaranya: (Isbandi 2008:80) 

1) Pemberdayaan Politik  

Pemberdayaan politik dilaksanakan bertujuan untuk memberikan 

kebebasan kepada masyarakat dalam memilih atau dipilih dalam 

menentukan masa depan serta mengasilkan tatanan politik yang 

demokrasi. Contoh: (1) ikut dalam pemilihan Umum; (2) ikut dalam 

organisasi politik maupun non politik; (3) mendorong masyarakat 

bersikap aktif dan menyuarahkan pendapat, 

2) Pemberdayaan Sosial Budaya  

Pemberdayaan social budaya dilaksanakan bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 

Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui program-program Corporate 

Social Responsibility perusahan yang bertanggung jawab atas dampak 

yang ditimbulkn oleh perusahan tersebut dengan memberikan dampak 

positif terhadap masyarakat, 

3) Pemberdayaan Lingkungan 

Pemberdayaan lingkungan dapat dilakukan oleh pemerintah yang 

bekerjasama dengan Corporate Social Responsibility perusahan dan 

melibatkan masyarakat melalui metode partisipasi dengan tujuan untuk 

mengelolah lingkungan agar dapat terkendalinya pemanfaatan sumber 

daya secara bijaksana, serta terwujudnya masyarakat sebagai pembina 

lingkungan hidup 
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4) Pemberdayaan Ekonomi  

Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan atas kerjasama berbagai pihak 

mulai dari pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri yang 

bertujuan untuk menciptakan potensi, meningkatkan produktivitas serta 

kekuatan masyarakat secara liuas dalam menjalankan roda perekonomian 

mereka sendiri. Contoh: peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan 

berbasis UKM (Usaha Kecil dan Menengah)  

5) Pemberdayaan Kesehatan  

Tujuan dilaksanakannya Pemberdayaan kesehatan antara lain yaitu untuk 

menumbuhkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menjaga pola 

hidup; dan pengetahuan mengenai masalah kesehatan serta factor-faktor 

yang mempengaruhi masalah-masalah kesehatan tersebut. Hal ini 

pemerintah harus bertanggung jawab dalam mencipatakan pemberdayaan 

kesehatan melalui UPT Puskesmas atau Rumah Sakit 

6) Pemberdayaan Hukum  

Pemberdayaan hukum dilakukan demi tercapainya hak-hak rakyat serta 

memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hubungannya antara relasi 

masyarakat dengan Negara maupun pihak ketiga.Pemberdayaan hukum 

dapat dilakukan melalui pendampingan, pengorganisasian, pelatihan, 

gerakan sosial serta upaya-upaya untuk mendorongmasyarakat 

mendapatkan pengakuan hak dan legalitas, 

7) Pemberdayaan Spiritual 

Pemberdayaan spiritual dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu 

individu atau masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki 
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secara utuh melalui proses menyelesaikan masalah secara mandiri dan 

mampu mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi. Pemberdayaan 

ini berjalan dengan baik apabila diri sendiri mampu dan mau untuk 

melaksanakan perubahan tersebut. 

3. Model Pemberdayaan 

Model Pemberdayaan yang dapat digunakan dalam penerapan Eksistensi 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap tuugas pokok dan fungsi 

pemberdayaan social adalah Peran Praktisi yang menonjol yaitu model dengan 

memgedepankan peran penyelenggara kesejahteraan social. Rothman dalam 

Isbandi (2008:130-133) menggambarkan dalam tiga model, yaitu:  

a. Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal)  

Model A menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat local dilakukan 

oleh community worker atau para praktisi yang berperan sebagai Enabler-

katalis, Koordinator yang bertugas untuk membantu mengaktualisasikan 

kebutuhan klien, mengidentifikasi masalah klien, serta mengembangkan 

kapasitas klien agar mereka dapat mengadapi masalahnya sendiri “To 

Help People To Help Themselves”. 

b. Model B (Kebijakan Sosial / Perencanaan Sosial)  

Dalam model B atau perencana social, para community worker atau para 

praktisi berperan sebagai expert (pakar). Peran ini menekankan kepada 

para praktisi untuk dapat menganalisis data dan mampu 

mengimplementasikan program serta menjalin relasi dengan berbagai 

birokrasi, serta professional dari berbagai disiplin ilmu 
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c. Model C (Aksi Sosial) 

Model C mengarahkan para community worker atau para praktisi 

berperan sebagai Advokat dalam pengembangan masyarakat, artinya para 

praktisi memberikan layanan pembelaan bagi individu, kelompok dan 

masyarakat yang berada dalam posisi yang dirugikan sehingga 

memperoleh haknya kembali. 

 


