KELOMPOK II

REFLEKSI
PELAYANAN
Pelayanan klien telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ada, meliputi :
❖Permakanan, sudah sesuai dengan kebutuhan gizi dan suplemen yang dibutuhkan
Lansia
❖Kesehatan, tersedianya Tenaga Medis di Balai Rehabilitasi Sosial Budhi Dharma
❖Kebersihan, masih terdapat bau yang menyengat serta kebersihan lantai yang masih
harus
di perhatikan lagi
❖Aksesibilitas, masih terdapat beberapa peralatan yang rusak dan belum
diperbaiki/diganti
❖Balai telah memanfaatkan potensi TKSK untuk penjangkauan klien di lapangan

SARANA PRASARANA
➢Adanya sarana pengembangan sumber daya lansia, antara lain
- Seni musik
- Ketrampilan/Kerajinan tangan
➢Sarana Ibadah
➢Masih terbatasnya jumlah sarana Olahraga

KEGIATAN & TANTANGAN TKSK
DI DAERAH
➢Untuk Panti di 9 Provinsi masih terdapat kekurangan ruang kamar tidur
sehingga para Lansia menunggu daftar antri untuk masuk panti
➢Masih banyak masyarakat miskin yang belum masuk dalam BDT
➢Belum adanya panti Lansia (Lombok Utara & Minahasa Tenggara)
➢Pelayanan Lansia Terlantar dari pihak Dinsos kurang koordinasi dengan anakanak dari lansia terlantar tersebut (Lombok Utara)
➢Masyarakat menganggap tabu jika orang tua mereka dimasukan ke Panti
➢Belum semua Pemerintah Daerah memfungsikan TKSK secara maksimal
➢Belum semua Lansia masuk data BDT

➢ Lansia masih masuk dalam KK anak sehinbgga tidaka terkafer sebagai penerima bantuan,
seharusnya KK sendiri.
➢ TKSK sering bertabrakan dengan PKH dalam penangan Lansia dan Disabilitas
➢ Kurang kerjasamanya Dinsos dengan Pemerintah Daerah (Papua)
➢ Dinsos sering kali tidak memfungsikan TKSK
➢ BANSOS Rumah Layak Huni tidak melibatkan TKSK (proses pengusulan, pencairan dan
pembangunan)
➢ Masih terdapat Lansia tidak memiliki kartu BPJS
➢ Sulitnya jangkauan transportasi dan komunikasi (Papua)
➢ Masih banyak masyarakat miskin yang belum masuk BDT
➢ Lansia masih masuk dalam KK anak sehinbgga tidaka terkafer sebagai penerima bantuan,
seharusnya KK sendiri.
➢ TKSK sering bertabrakan dengan PKH dalam penangan Lansia dan Disabilitas
➢ Kurang kerjasamanya Dinsos dengan Pemerintah Daerah (Papua)
➢ Dinsos sering kali tidak memfungsikan TKSK

➢ BANSOS Rumah Layak Huni tidak melibatkan TKSK (proses pengusulan, pencairan dan
pembangunan)
➢ Masih terdapat Lansia tidak memiliki kartu BPJS
➢ Sulitnya jangkauan transportasi dan komunikasi (Papua)
➢ Masih banyak masyarakat miskin yang belum masuk BDT
➢ Pergantian KPM Penerima RASTRA tidak melalui proses Musdes/Muskel
➢ Lansia sudah menerima bantuan selama 5 tahun tetapi tidak masuk dalam BDT
➢ Masih terdapat Lansia yang belum memiliki NIK
➢ Masih terbatasnya kemampuan TKSK dalam bidang IT
➢ Masih belum meratanya program pendampingan bagi TKSK yang ada di Kepulauan
➢ BPJS Ketenagakerjaan apakah juga berlaku untuk jaminan kesehatan..??
➢ Rastra di tangani oleh Dinsos tetapi keuangan Rastra di tangani oleh Sekda (Kab. MapiPapua).
➢ Transportasi TKSK ke distrik-distrik mengalami kesulitan pendanaan

➢ Adanya perubahan data KPM dari Raskin ke Rastra
➢ Pembayaran Tali Asih diharapkan langsung dari Kemensos ke rekening
TKSK (jangan via Dinas)
➢ Perlu adanya LKS ditiap kecamatan yang dipiumpin langsung oleh TKSK
agar di akomodir langsung data PMKS
➢ TKSK sudah dilibatkan dalam penanganan PMKS, al: Disabilitas, Lansia,
ODGJ, FM, ABH

REKOMENDASI
➢ Kemensos memperjuangkan TKSK sebagai Pegawai ASN dengan status PPPK
➢ TKSK diberikan pengakuan dari Kementrian Sosial dalam bentuk sertifikasi Kopetensi
melalui Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial Indonesia (LSPSI)
➢ Setiap BIMTEK/Pelatihan yang diikuti oleh TKSK diberikan Sertifikat baik ditingkat Provinsi
maupun Nasional
➢ Insentif untuk semua pendamping program dari Kemensos sesuai standar UMR
Provinsi/terutama Program BPNT
➢ TKSK diutamakan untuk menjadi pendamping semua program dari Kemensos
➢ Untuk kelancaran kegiatan dilapangan diberikan SAPRAS penunjang, berupa Laptop dan
Sepeda Motor (disesuaikan dengan kebutuhan daerah)

➢
➢
➢
➢

Setiap pergantian TKSK Perlu melibatkan Koord Prov, Koorkab/Koordkot
Tambahan operasional kepada KoordProv, KoordKab/KoordKot
Perlu adanya Koordinator TKSK tingkat Nasional
Perlu adanya aturan yang jelas untuk mengatur tentang pengangkatan Koordinator TKSK
Tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Nasional
➢ Kemensos mendorong Pemda Kab/Kota guna melibatkan TKSK dalam Musrembang
Kab/Kota
➢ Perlu adanya Peningkatan Kapasitas TKSK se Indonesia dalam bentuk Pelatihan tentang :
- Pendataan
- Pengolahan data
- Rujukan
- Managemen pelayanan sosial
- Bela Negara
➢ TKSK memiliki jaminan Kesehatan

