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Daftar Singkatan dan Akronim

Singkatan Bahasa Indonesia Bahasa inggris

ASKESKIN Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin Health insurance for the poor

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional National Development Planning Body

BIA Analisa Insiden Manfaat Benefit incidence analysis

BLM Bantuan Langsung Masyarakat Community Block Grants

BLT Bantuan Langsung Tunai Unconditional cash transfer

BOP Biaya Operasional Operational Funds

BPS Badan Pusat Statistik Statistics Indonesia

BSM Beasiswa untuk Siswa Miskin Scholarships for the poor

CCT Bantuan Sosial Tunai Bersyarat Conditional Cash Transfer

CDP Program Jangka Menengah Program 
Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis)

Community Development Plan

GDP Produk Domestik Bruto (PDB) Gross Domestic Product

GFC Krisis Keuangan Dunia (mulai musim gugur 2008) Global Financial Crisis (starting Fall 2008)

GOI Pemerintah Republik Indonesia Government of Indonesia

Jamkesda Jaminan Kesehatan Daerah Local level health insurance for the poor

Jamkesmas Jaminan Kesehatan Masyarakat Health Insurance Scheme for the Population

JPS Jaring Pengaman Sosial Social Safety Net

JSLU Jaminan Sosial Lanjut Usia Social cash transfer for the elderly

JSPACA Jaminan Social Penyandang Cacat Berat Social cash transfer for the disabled

Kemendiknas Kementerian Pendidikan Nasional Ministry of National Education, MONE

Kemenag Kementerian Agama Ministry of Religious Affairs, MORA

Kemenkes Kementerian Kesehatan Ministry of Finance, MOF

Kemensos Kementerian Sosial Ministry of Social Affairs, MOSA

ND Pembangunan Lingkungan Permukiman Berbasis 
Komunitas (PLBK)

Neighborhood Development

NTS Sistem Penargetan Nasional National Targeting System

OPK Operasi Pasar Khusus Program for sale of subsidized rice for the poor

PAPG Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 
(PAKET) atau Program Penanggulanan Kemiski-
nanan berbasis Kemitraan

Poverty Alleviation Partnership Grant (PAPG)

PK Permukiman Kelurahan Kelurahan Settlement 

P2KP Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Urban Poverty Project (UPP)

PKH Program Keluarga Harapan Hopeful Family Program

PL Garis Kemiskinan Poverty Line

PNPM-Mandiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri

National Community Empowerment
 Program

PPP Keseimbangan Daya Beli Purchasing power parity
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Singkatan Bahasa Indonesia Bahasa inggris

Raskin Beras Miskin Program for sale of subsidized rice for the poor

Rp Rupiah Indonesian Rupiah

SA Bantuan Sosial Social Assistance

SD Sekolah Dasar Elementary School

SMP Sekolah Menengah Pertama Junior Secondary School

SP Perlindungan Sosial Social Protection

SSN Jaringan Pengaman Sosial Social Safety Net

SUSENAS Survei Sosio-Ekonomi Nasional National Socio-Economic Survey

TKPKD Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Daerah

Regional Poverty Reduction Coordinating Team

TNP2K Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan

National team for accelerating poverty reduction

UCT Transfer Uang Tunai tak Bersyarat Unconditional Cash Transfer

UPP Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan/
P2KP

Urban Poverty Project (P2KP)
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Ringkasan Eksekutif
Temuan Kunci
Indonesia telah menunjukkan peningkatan substansial dalam indikator ekonomi dan sosial selama satu 
dekade terakhir, disertai dengan pengurangan kemiskinan secara bertahap di wilayah perkotaan dan 
perdesaan. Meskipun pencapaian ini mengesankan, 13 persen penduduk masih hidup dalam kemiskinan, 
dan 40 persen rumah tangga lainnya hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan rentan untuk jatuh ke dalam 
kemiskinan. Di perkotaan, sekitar 18 persen penduduk hidup miskin atau hampir miskin, dimana angka 
tersebut mewakili sekitar 20 juta orang. Sejalan dengan urbanisasi yang semakin meningkat, jumlah ini 
kemungkinan besar akan bertambah sehingga akan melampaui kemiskinan perdesaan di tahun 2020.

Masyarakat miskin perkotaan di Indonesia mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan negara lain – mereka 
cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah, bekerja di sektor informal dengan upah rendah, hidup di 
permukiman berkualitas rendah, kurang memiliki jaminan pekerjaan, dan mempunyai akses yang lebih 
rendah terhadap layanan dasar dibandingkan mereka yang tidak miskin. Sub kelompok masyarakat miskin 
perkotaan yang sangat rentan meliputi pendatang baru di perkotaan, tenaga kerja anak, anak jalanan, dan 
mereka yang hidup di permukiman informal. Secara wilayah, dua pertiga masyarakat miskin perkotaan hidup 
di Jawa, walaupun tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara jauh lebih tinggi.  

Kelompok terfokus yang mengambil sampel masyarakat miskin perkotaan di seluruh Indonesia 
mengidentifikasi sejumlah tantangan kunci bagi mereka. Tantangan yang paling sering disebutkan adalah 
penghasilan yang tidak memadai, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan biaya sekolah. Tema lain yang 
muncul adalah kurangnya infrastruktur dan modal.  

Pemerintah Indonesia mempunyai strategi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, dengan 
sejumlah program bantuan sosial juga program pemberdayaan berbasis masyarakat PNPM di wilayah 
perdesaan dan perkotaan. Program-program bantuan sosial yang utama meliputi subsidi beras Raskin, 
program asuransi kesehatan Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mereka yang sangat miskin, 
dan Beasiswa untuk Siswa Miskin (BSM). Keseluruhan paket program yang menyasar masyarakat miskin 
perkotaan tersebut mencakup sebagian besar kebutuhan dasar, meski terdapat permasalahan substansial 
terkait rancangan program, efisiensi, dan kualitas pelayanan yang dilaksanakan, yang muncul dari studi ini 
dan studi-studi lainnya, terutama untuk program Raskin dan Jamkesmas.  Terkait sasaran, terdapat banyak 
peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran kepada masyarakat yang tidak miskin. 
Terdapat pula masalah kurangnya cakupan bagi masyarakat miskin perkotaan, terutama mereka yang tinggal 
di permukiman informal, yang mungkin adalah kelompok termiskin, namun tidak memenuhi syarat untuk 
menerima manfaat tertentu dari Pemerintah Indonesia.

Program PNPM-Perkotaan beroperasi di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia, dengan tujuannya secara 
umum meningkatkan tata kepemerintahan lokal dan penyediaan pelayanan. Mayoritas sumber daya 
digunakan untuk peningkatan infrastruktur skala kecil di tingkat masyarakat. Program tersebut, yang 
dievaluasi secara mendalam dalam catatan kebijakan lainnya, Indonesia, Evaluation of the Urban CDD Program, 
PNPM-Urban/Indonesia, Evaluasi Program CDD Perkotaan, PNPM-Perkotaan (World Bank, 2012), dinyatakan 
sebagai pendekatan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan untuk mengatasi 
masalah infrastruktur dasar di tingkat masyarakat. Pengkajian independen mengenai kualitas infrastruktur 
menunjukkan tingginya hal tersebut, sementara organisasi masyarakat dianggap telah bekerja dengan 
baik secara independen di luar program dan struktur Pemerintah. Evaluasi tersebut juga mengidentifikasi 
sejumlah bidang program yang dapat diperkuat untuk semakin meningkatkan efisiensi dan dampak. Bidang-

1 Lihat World Bank, 2012, Protecting Poor and Vulnerable Households in Indonesia, Jakarta, Indonesia.
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bidang tersebut meliputi upaya untuk memperkuat kegiatan proyek untuk kegiatan sosial dan ekonomi 
yang dapat menimbulkan dampak lebih besar terhadap kesejahteraan rumah tangga, menjamin partisipasi 
lebih tinggi dari perempuan dan kelompok termiskin di masyarakat, memperkuat lebih jauh pembangunan 
kapasitas untuk fasilitator, peningkatan SIM, dan penyelarasan program secara lebih sistematik dengan 
proses penganggaran pemerintah daerah. Terdapat pula banyak peluang untuk memperluas peran PNPM 
dalam konteks urbanisasi.  

Prioritas Kebijakan
Berdasarkan analisis kemiskinan perkotaan dan kajian terhadap program-program utama serta studi terbaru 
yang dilaksanakan oleh Bank Dunia tentang urbanisasi dan bantuan sosial, sejumlah prioritas kebijakan 
muncul dari strategi penanggulangan kemiskinan perkotaan, terutama mengingat jumlah masyarakat 
miskin di perkotaan yang semakin bertambah.2 Prioritas kebijakan tersebut dapat dikategorikan menjadi 
dua bidang umum, yaitu: kebijakan ekonomi dan urbanisasi; serta kebijakan sosial. Keduanya konsisten 
dengan bukti global tentang strategi penanggulangan kemiskinan. Sejalan dengan urbanisasi di Indonesia, 
pengelolaan secara proaktif proses urbanisasi tersebut dapat terus meningkatkan pertumbuhan dan 
mengurangi kemiskinan. Kebijakan yang mendorong struktur tata ruang perkotaan yang efisien, perencanaan 
penggunaan lahan berkelanjutan, investasi pada infrastruktur yang paling penting, dan penyediaan layanan 
dasar, termasuk bagi mereka yang tinggal di permukiman informal, akan mendorong pertumbuhan dan pada 
akhirnya berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan. Secara bersamaan, program bantuan sosial 
dibutuhkan untuk membantu rumah-rumah tangga miskin menghindari kesengsaraan dan mengurangi 
kemungkinan jatuhnya rumah-rumah tangga rentan ke dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut sangat 
mungkin dilaksanakan mengingat keberhasilan yang telah dicapai Indonesia hingga saat ini. Namun, hal 
tersebut membutuhkan sikap proaktif dalam menyiapkan transisi perkotaan yang efektif. 

Warga miskin dengan 
akses ke air bersih yang 

masih minim

Foto: World Bank

2 Lihat, World Bank, 2012, Indonesia, The Rise of Metropolitan Regions: Towards Inclusive and Sustainable Regional Development, Jakarta, dan World Bank, 2012, 
Protecting Poor and Vulnerable Households in Indonesia.
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I)	 KEBIJAKAN	EKONOMI	DAN	URBANISASI

Meningkatkan manfaat ekonomi dari urbanisasi. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, 
Indonesia belum memanfaatkan urbanisasi untuk mencapai peningkatan produktivitas ekonomi 
sebaik negara lain. Strategi yang lebih komprehensif, yang fokus pada peningkatan konsistensi antara 
perencanaan tata ruang dan prioritas investasi antar tingkatan pemerintah yang berbeda-beda, investasi 
dalam aglomerasi kota-kota metropolitan dan sedang guna meningkatkan produktivitas, dan melakukan 
pembaruan kelembagaan untuk meningkatkan iklim usaha dan mengurangi biaya berbisnis di Indonesia, 
akan mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.  

Menjamin Infrastruktur Perkotaan Dasar untuk Kelompok Termiskin dan Bersiap untuk Urbanisasi.  Seiring 
ubanisasi di Indonesia, akan muncul permintaan baru terkait infrastruktur dan layanan dasar, terutama untuk 
penduduk perkotaan berpenghasilan rendah. Perencanaan pertumbuhan dan perluasan perkotaan secara 
proaktif dapat mencegah pertumbuhan permukiman informal di masa depan dan meminimalir potensi 
dampak buruk dari paparan bencana alam karena terkonsentrasinya penduduk dan aset di perkotaan. 
Kebijakan yang proaktif seperti perencanaan penggunaan lahan, program perumahan, dan perencanaan 
transportasi juga konsisten dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan. Contoh-contoh dari lokasi dan 
proyek-proyek pelayanan di masa lalu memberikan banyak pelajaran penting serta pendekatan prospektif 
untuk kota-kota besar dan kecil. Program PNPM-Perkotaan yang saat ini beroperasi di semua kelurahan 
di Indonesia, berpotensi memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur dasar, meskipun 
meningkatkan keterkaitan investasi tersebut dengan perencanaan pemerintah daerah akan menjadi hal 
yang penting dalam menjamin konsistensi demi pertumbuhan berkelanjutan. Membuat kebijakan lahan 
terkait permukiman informal juga penting, karena program tersebut saat ini tidak beroperasi di wilayah-
wilayah tersebut.  

Meningkatkan Akses terhadap Kredit. Sepertinya sangat sedikit rumah tangga di perkotaan, dimana 
sebagian besar dari mereka hanya mengelola kegiatannya sendiri, yang menerima kredit usaha dari program-
program yang ada. Kredit untuk memulai atau memperluas usaha adalah kebutuhan program yang paling 
dianggap penting oleh kelompok terfokus untuk masyarakat miskin perkotaan – baik untuk laki-laki maupun 
perempuan. Di bawah Program P2KP awal, dana bergulir disiapkan untuk membantu masyarakat miskin 
perkotaan dalam mengembangkan usahanya sehingga menjadikan mereka lebih layak untuk menerima 
pinjaman dari bank. Namun, program tersebut memiliki sejumlah permasalahan dan secara bertahap akan 
dihentikan. Salah satu permasalahan kunci adalah kurangnya pemahaman di antara anggota masyarakat 
tentang tujuan program.3 Dengan banyaknya orang yang menganggap dana tersebut merupakan ‘hibah’ 
dan bukan ‘pinjaman’, kinerja pengembalian pinjaman menjadi rendah. Masalah lainnya berkaitan dengan 
kurangnya strategi yang jelas untuk menjamin pengembangan kelembagaan yang tepat dan keberlanjutan 
dana bergulir tersebut. Sementara program tersebut secara bertahap dihentikan, tidak jelas apakah sektor 
swasta atau LSM akan masuk untuk mengisi kesenjangan ini. Terdapat banyak kemungkinan untuk mencari 
model lainnya dan meningkatkan pemahaman tentang program mana yang bekerja dengan baik dan mana 
yang tidak, dalam konteks perkotaan dengan permintaan yang ada sekarang.   

II)	KEBIJAKAN	SOSIAL

Memperluas Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin Perkotaan. Pendidikan 
adalah faktor penting dalam membantu keluarga lepas dari pengalihan kemiskinan antar generasi. 
Sudah jelas melalui kelompok terfokus dan wawancara bahwa masyarakat miskin menganggap tinggi 
nilai pendidikan bagi anak-anak mereka, namun lalu menyadari biaya sekolah yang sangat membebani, 
kemungkinan terkait waktu pembayaran dan sifat biaya sekolah dan biaya terkait lainnya yang tidak terbuka. 
Biaya kesehatan mungkin tidak selalu muncul, namun ketika terserang penyakit, masyarakat miskin harus 

3 Lihat Micro-Credit Ratings International Limited, 2012, Revolving Loan Funds in Indonesia for their financial performance and capacity building needs, mimeo.  
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mengeluarkan biaya kesehatan yang sangat besar. Meskipun terdapat program-program yang bertujuan 
untuk memberikan beasiswa pendidikan (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), asuransi kesehatan 
(Jamkesmas), dan bantuan tunai bersyarat untuk kunjungan kesehatan dan kehadiran di sekolah melalui 
PKH, masih banyak ruang untuk memperluas bantuan tersebut. Ada kesenjangan yang signifikan di tingkat 
pasca sekolah menengah pada masyarakat miskin perkotaan, dengan tingkat partisipasi hanya 40 persen 
pada kuintil kelompok termiskin. Perluasan manfaat akan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi anak-
anak dan rumah-rumah tangga yang miskin. Hal ini sangat bergantung pada perubahan signifikan dalam 
rancangan program dan penentuan sasaran untuk meningkatkan efisiensi.  

Meningkatkan efisensi penentuan sasaran dan perancangan ulang program. Tantangan terkait efisiensi 
penentuan sasaran telah diketahui oleh Pemerintah Indonesia, yang berencana untuk merasionalisasikan 
sistem dengan menetapkan Sistem Penargetan Nasional (NTS) untuk semua program perlindungan sosial 
yang ditujukan untuk rumah tangga. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dengan 
sebaik-baiknya, maka mungkin perlu juga untuk merancang ulang beberapa program yang ada, seperti 
BSM dan Jamkesmas, guna meningkatkan efisiensi dan semakin menyelaraskan paket pelayanan dengan 
kebutuhan. Subsidi beras Raskin saat ini adalah pendekatan untuk menjangkau masyarakat miskin yang 
mahal dan sangat tidak efisien karena adanya kebocoran yang substansial dan biaya operasional yang tinggi. 
Untuk program PNPM-Perkotaan, terdapat banyak ruang untuk memperkuat kegiatan sosial dan ekonomi 
guna memenuhi prioritas kebutuhan yang disebutkan oleh masyarakat miskin dalam konteks studi ini. 
Kehadiran PNPM-Perkotaan di semua kelurahan memberikan peluang adanya perubahan rancangan untuk 
mengakomodir kebutuhan tersebut, serta penggunaan fasilitator program untuk membantu masyarakat 
miskin mengakses program bantuan sosial, sebagaimana dilakukan melalui model program Generasi (di 
bawah PNPM-Perdesaan).

Menjamin Rumah Tangga Terhadap Resiko Kekurangan Penghasilan. Selama krisis ekonomi dalam 
beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah bekerja cukup baik dalam meredam dampak sistematis 
atau resiko makro ekonomi, dalam bentuk program pemberian uang tidak bersyarat pada tahun 2005 
dan 2008-9 melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Meskipun demikian, tren analisis kemiskinan 
menunjukkan bahwa kerentanan terhadap perubahan yang tidak biasa atau guncangan-guncangan 
berlanjut bagi banyak orang, bahkan selama masa pertumbuhan ekonomi, dengan terjadinya pergerakan 
substansial rumah tangga masuk dan keluar dari kemiskinan. Hal ini digarisbawahi oleh tanggapan dalam 
kelompok terfokus dan wawancara, yang mengacu pada permasalahan kehilangan sumber penghasilan 
atau mempunyai pekerjaan yang tidak stabil, serta kurangnya lapangan pekerjaan secara umum. Lebih 
umum lagi, data kualitatif menunjukkan dengan jelas bahwa terjadi kekurangan penghasilan sementara 
untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi banyak masyarakat miskin perkotaan. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat ruang untuk memperluas jaring pengaman hingga mencakup beberapa bantuan untuk 
menghadapi hilangnya pekerjaan, penyakit, atau guncangan sementara lainnya.    

Melihat ke depan, sementara Indonesia terus mengalami urbanisasi, terdapat potensi yang besar untuk 
membentuk urbanisasi tersebut guna meningkatkan manfaatnya demi pertumbuhan dan penanggulangan 
kemiskinan. Indonesia juga berpeluang untuk menghindari kesalahan yang telah dibuat negara lain, yaitu 
mengabaikan perencanaan bagi penduduk perkotaan yang baru dengan cara yang proaktif. Hal tersebut 
telah mengakibatkan munculnya daerah kumuh di lahan perbatasan kota dengan layanan dasar yang kurang 
memadai. Biaya memperbaiki daerah-daerah tersebut secara jangka panjang jauh lebih mahal, sehingga 
menyebabkan ketidakefisiensian yang tinggi. Peningkatan yang disarankan terhadap program-program 
sosial juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat miskin, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan 
daya manusia, kondisi hidup, dan produktivitas mereka dalam jangka panjang, guna membantu mematahkan 
siklus kemiskinan. Pilihan kebijakan tersebut akan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan terfokus – 
Indonesia tidak boleh kehilangan peluang ini.

Ringkasan Eksekutif



Catatan Kebijakanx



1Indonesia: Kemiskinan Perkotaan dan Ulasan Program

1 . 1 Pendahuluan
Indonesia telah meningkat sebagai negara berpendapatan sedang yang mencapai kemajuan signifikan 
dalam pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan selama satu dekade terakhir. Pendapatan 
per kapita kotor nasional telah secara bertahap meningkat dari $2,200 di tahun 2000 menjadi $3,720 di 2009. 
Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanannya selama krisis ekonomi global baru-baru ini (2008-2009), 
sehingga tidak terlalu terpengaruh dibandingkan sebagian besar negara lain. Tingkat kemiskinan telah 
berkurang di wilayah perdesaan dan perkotaan, dan indikator sosial telah menunjukkan adanya peningkatan 
kehidupan sosial secara bertahap.    

Diluar pencapaian mengesankan tersebut, diperkirakan sekitar 31 juta orang masih hidup di bawah garis 
kemiskinan (2011) dan 40 persen dari semua rumah tangga hidup sedikit di atas garis kemiskinan nasional, 
yaitu US$21 per bulan dan masih rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan. Jumlah masyarakat miskin 
perkotaan di kota-kota besar semakin meningkat, terutama karena Indonesia mengalami urbanisasi yang 
pesat. Saat ini sekitar 54 persen populasi hidup di kota besar (2010). Ini diproyeksikan akan meningkat 
hingga 67 persen di tahun 2025.4 Peningkatan yang pesat tersebut dapat dikaitkan dengan ketiga penyebab 
pertumbuhan perkotaan; perluasan kota menuju perbatasan perdesaan (30-40 persen), pertumbuhan alami 
(35-40 persen) dan perpindahan dari desa ke kota (25-30 persen) (World Bank Poverty Study, 2006). Oleh 
karena itu, kemiskinan perkotaan diproyeksikan akan melebihi kemiskinan perdesaan di tahun 2020. 

Urbanisasi membawa banyak peluang, tapi juga tantangan bagi penduduk baru dan pemerintah daerah. 
Pendatang berpenghasilan rendah yang mencari pekerjaan dan akses terhadap layanan yang lebih baik 
bermukim di lokasi yang murah, seringkali di permukiman yang bermunculan di wilayah batas kota atau 
di lahan pinggir kota yang beresiko tinggi terkena bencana alam (contohnya banjir atau longsor), atau di 
dekat pembuangan sampah yang berbahaya atau lokasi industrial. Memperluas layanan dasar ke wilayah ini 
seringkali sulit dan mahal, sehingga menambah tantangan baru kepada institusi pemerintah daerah dengan 
segala keterbatasannya.  

4 BPS, 2010.

Bagian 1: 
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Catatan kebijakan ini memberikan ringkasan dari analisis mendalam tentang kemiskinan perkotaan di 
Indonesia saat ini dan ulasan program-program kemiskinan perkotaan yang utama, guna memberikan dasar 
untuk strategi penanggulangan kemiskinan perkotaan.  Catatan kebijakan kedua, “Indonesia:  Evaluation of 
the Urban Community Driven Development Program – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perkotaan (PNPM-Urban)” meringkas proses evaluasi yang lebih terperinci yang dilaksanakan dalam program 
ini, bersamaan dengan dilakukannya analisis kemiskinan perkotaan dan ulasan program. Evaluasi PNPM-
Perkotaan mencakup permasalahan terkait efisiensi internal, menyaring pembelajaran, dan mengidentifikasi 
pilihan untuk meningkatkan efektifitas program. Kedua hal tersebut bersama-sama memberikan konteks 
untuk ulasan program yang ada dan arahan strategis untuk menanggulangi kemiskinan perkotaan, serta 
rekomendasi operasional yang lebih spesifik guna meningkatkan dampak program PNPM-Perkotaan.

Bagian 1 mencakup pendahuluan ini dan pendekatan analitis dari studi, Bagian 2 meliputi analisis tren dan 
ciri-ciri kemiskinan, Bagian 3 mencakup ulasan program kemiskinan perkotaan dan analisis insiden manfaat, 
dan Bagian 4 mendiskusikan implikasi kebijakan terhadap penanggulangan kemiskinan perkotaan. Studi latar 
belakang lengkap yang disusun oleh RAND, tersedia sebagai pendamping catatan kebijakan ini, termasuk 
analisis terperinci dan tabel data.  

1 . 2 Pendekatan
Studi ini menggunakan pendekatan metode perpaduan dari Survey Sosio-Ekonomi Nasional (SUSENAS), 
2002-2010, untuk analisis kemiskinan perkotaan, the Indonesian Family Life Survey (IFLS)/Survei Kehidupan 
Keluarga Indonesia untuk melihat dinamika kemiskinan jangka panjang pada rumah tangga perkotaan 
(2000-2007), dan kedua perangkat data tersebut untuk melihat partisipasi program bantuan sosial dan akses/
penggunaan layanan dasar.   

Untuk melengkapi analisis kuantitatif kemiskinan, studi kualitatif masyarakat miskin perkotaan dilaksanakan 
di 16 komunitas di seluruh Indonesia selama Mei-Juni 2011. Pekerjaan lapangan ini dilaksanakan bersama 
dengan Evaluasi Proses PNPM Perkotaan di komunitas yang sama. Komunitas tersebut dipilih untuk 
mencerminkan perwakilan geografis secara luas serta variasi tingkat kemiskinan. Untuk evaluasi, upaya 
tambahan dilakukan untuk mencakup 3 lokasi yang berpartisipasi dalam Proyek Pembangunan Lingkungan 
Bertumpu pada Komunitas (Neighbourhood Development). Komunitas dipilih dari sampel komunitas yang 
tercantum di dalam the Indonesia Family Life Survey/Survey Kehidupan Keluarga Indonesia, dan dibagi 
menurut tingkatan kesejahteraan komunitas. Pemilihan final mencakup 3 lokasi dari Jawa Barat, 3 dari 
Jawa Timur, 3 dari Jawa Tengah, 2 dari Sumatra Utara, dan 2 dari Sulawesi Selatan. Lokasi Pembangunan 
Lingkungan termasuk 2 lokasi dari Jawa Tengah dan satu di Jawa Barat. Lihat Lampiran I untuk perinciannya.

Di setiap komunitas, diadakan survey cepat terhadap rumah tangga miskin, bersama dengan prosedur 
penyaringan yang seragam, yang dirancang untuk merekrut peserta yang tepat untuk kelompok terfokus 
dan wawancara mendalam. Kriteria utama pemilihan responden di kedua studi adalah mereka harus berasal 
dari rumah tangga miskin. Di setiap komunitas, 2 kelompok terfokus untuk kemiskinan/program dibentuk – 
satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan – selain satu untuk wawancara mendalam. Protokol  kelompok 
terfokus tersebut dirancang untuk mengkaji: 

• persepsi responden tentang kemiskinan, penyebab dan hambatan untuk keluar dari kemiskinan;
• strategi untuk mengatasi sumber daya yang kurang memadai;
• perbedaan jender dalam penyebab dan dampak kemiskinan;
• kebutuhan yang dianggap perlu, termasuk jenis bantuan pemerintah;
• partisipasi dan persepsi tentang program bantuan;
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2 . 1 Tren dan Pola Kemiskinan Perkotaan
Penurunan kemiskinan dengan jumlah yang kecil namun stabil dalam beberapa tahun terakhir di wilayah 
perkotaan dan perdesaan, dengan tingkat penurunan sekitar 63 persen per tahun, telah menganggulangi 
tingkat kemiskinan perkotaan dari 15% di 2002 (ketika tingkat kemiskinan masih lebih tinggi daripada 
sebelum terjadi krisis keuangan Asia) menjadi di bawah 10% di 2010, menggunakan garis kemiskinan 
nasional.5 Kedalaman dan keparahan kemiskinan juga telah berkurang.6

Tren ini konsisten dengan studi kemiskinan sebelumnya di Indonesia. Berkurangnya kemiskinan perkotaan 
awalnya dikaitkan dengan pertumbuhan substansial dalam ketenagakerjaan sektor publik di tahun 1970an 
yang menimbulkan manfaat positif di seluruh wilayah perkotaan, serta investasi untuk infrastruktur fisik dan 
sosial, yang memungkinkan pencari penghasilan perkotaan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar 
dari meluasnya peluang ekonomi. Indonesia bertahan relatif cukup baik dari krisis keuangan baru-baru ini, 
dengan pertumbuhan yang kuat dan berlanjut. Meskipun tingkat kemiskinan perkotaan relatif lebih rendah 
dan jauh di bawah tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan (16%), tingkat tersebut masih mewakili 11 juta 
orang atau lebih dari satu pertiga (37%) persen dari jumlah seluruh masyarakat miskin. Mereka yang disebut 
‘hampir miskin’, rumah tangga dengan konsumsi per kapita antara garis kemiskinan dan 20 persen di atas 
garis kemiskinan, dianggap rentan untuk menjadi miskin, oleh karena itu bersama dengan masyarakat ‘miskin’ 
membentuk populasi sasaran untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dari 
Pemerintah Indonesia. Kelompok ini terdiri dari 8.2 persen populasi perkotaan – hampir sama besar dengan 
masyarakat miskin (10%).  

5 Perkiraan kemiskinan dihitung menggunakan serangkaian data Susenas bulan Maret, (panel) survey rumah tangga nasional tahunan yang dilakukan oleh 
Biro Pusat Statistik, BPS. Pengukuran kesejahteraan dilakukan berdasarkan konsumsi rumah tangga per kapita, dan garis kemiskinan yang digunakan BPS 
adalah menggunakan metode asupan energi makanan. Menggunakan standar $2 PPP per hari, tingkat kemiskinan perkotaan secara substansial lebih 
tinggi, yaitu 33 persen.

6 Selama 2002-2010, Kesenjangan Kemiskinan telah berkurang dari 14.4 menjadi 9.87 dan Keparahan Kemiskinan telah menurun dari .69 menjadi .40 di 
wilayah perkotaan(Susenas). 

Bagian 2: 
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Indikator kesejahteraan non-moneter seperti keikutsertaan di sekolah, vaksinasi, dan akses terhadap air 
dan sanitasi yang telah diperbaiki, juga secara umum telah menunjukkan peningkatan selama satu dekade 
terakhir, malah terkadang substansial di wilayah perkotaan dan perdesaan. Contohnya, persentase anak-anak 
yang memperoleh keempat imunisasi penting (BCG, Polio, DPT dan campak) di wilayah perkotaan naik dari 
42% menjadi 67% (2004-2009), dengan proporsi peningkatan yang lebih besar lagi di wilayah perdesaan. 
Peningkatan ini sangatlah baik, terutama mengingat indikator pembangunan manusia di Indonesia 
cenderung tertahan di belakang pertumbuhan pendapatan. 

Masyarakat miskin dan hampir miskin bersama-sama mewakili sekitar 18 persen populasi, atau sekitar 20 
juta orang, jika menggunakan garis kemiskinan nasional. Dengan garis kemiskinan berstandar internasional, 
8 persen penduduk perkotaan berada di bawah US$1.25 PPP per hari, dan 33% berada di bawah US$2 PPP 
per hari, dimana angka inilah yang biasanya digunakan di wilayah perkotaan. Penting untuk dicatat bahwa 
sampel IFLS dan SUSENAS selama periode ini diambil berdasarkan sensus tahun 2000 yang sudah tidak 
berlaku, terutama untuk wilayah perkotaan yang tumbuh dengan cepat. Permukiman marjinal informal 
kemungkinan besar kurang tersampel, oleh karena itu informasi tentang kemiskinan dan akses terhadap 
layanan kemungkinan besar kurang terwakili. Namun, tidak mungkin untuk menentukan berapa besar 
kekurangterwakilan tersebut.

Menggunakan garis kemiskinan manapun, jumlah absolut masyarakat miskin perkotaan akan terus 
meningkat seiring dengan urbanisasi yang terus berlangsung di Indonesia, dari 45 persen tingkat urbanisasi 
terkini menjadi 70 persen diproyeksikan di tahun 2030 dan oleh karena itu kelompok ini semakin menjadi 
sasaran penting dari kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.  

Masyarakat miskin perkotaan terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang sangat berkarakteristik kota dan padat 
penduduk, dimana lebih dari dua pertiga masyarakat miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa. Tingkat 
kemiskinan perkotaan bervariasi di berbagai daerah – di bawah 10% di Jawa, lebih tinggi di Sumatera (12%), dan 
umumnya tinggi di wilayah Timur, yang lebih kecil dan kurang berkarakteristik kota, terutama Nusa Tenggara/
NT (24%) (Tabel 1). Penurunan kemiskinan perkotaan telah terjadi sejak 2002 di hampir semua daerah.

Daerah
Tingkat 

kemiskinan 
perkotaan (%)

Bagian daerah dari 
seluruh masyarakat 

miskin perkotaan 
(%)

Tingkat 
urbanisasi (%)

Bagian perkotaan 
dari masyarakat 

miskin daerah (%)

Rata-rata 
pengeluaran per 

kapita harian 
(Rupiah)

Jawa 9.6 67.6 56.7 42.9 16,980

Sumatra 11.6 20.4 39.1 34.1 14,895

NT 24.0 6.0 30.3 32.7 13,850

Sulawesi 6.2 2.9 30.7 13.7 17,980

Kalimantan 4.7 2.4 40.2 25.7 18,365

Maluku 6.8 0.4 27.6 9.4 13,770

Papua 5.6 0.3 22.8 3.5 12,545

Semua perkotaan 9.9 100 48.3 35.8 16,480

Sumber:  Survey Susenas, 2010

TABEL 1.  KEMISKINAN PERKOTAAN MENURUT DAERAH, 2010
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2 . 2 Karakteristik Masyarakat Miskin Perkotaan
Ada beberapa perbedaan kunci antara rumah tangga perkotaan yang miskin dan tidak miskin terkait 
pendidikan, ketenagakerjaan, ukuran rumah tangga, akses terhadap pelayanan, jaminan kepemilikan dan 
kondisi perumahan. Kepala rumah tangga perkotaan yang miskin kemungkinan besar bekerja sendiri dan 
lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi karyawan yang menerima upah dibandingkan kepala rumah 
tangga yang tidak miskin, yang mana hal ini mengindikasikan tingkat kepentingan yang lebih tinggi bagi 
kepala rumah tangga miskin untuk bekerja di sektor informal. Masyarakat miskin perkotaan juga memiliki 
pendidikan yang lebih rendah dibanding yang tidak miskin, dengan satu pertiganya memiliki pendidikan 
kurang dari pendidikan primer. Temuan ini konsisten dengan profil masyarakat miskin perkotaan di sebagian 
besar negara berkembang.7

Rumah tangga miskin perkotaan lebih besar daripada yang tidak miskin, rata-rata lebih banyak 1 orang 
(sekitar 5 berbanding 4), mencerminkan keterkaitan negatif dengan kesuburan dan penghasilan. Korelasi 
ini dipastikan melalui model multivariasi, dengan perbedaan mencolok yaitu penemuan kepala keluarga 
perempuan dikaitkan secara negatif dengan konsumsi rumah tangga per kapita setelah melihat faktor lainnya. 
Selain itu, perbedaan regional yang substansial menentukan karakteristik suatu rumah tangga,  menyiratkan 
bahwa rumah tangga perkotaan dengan karakteristik serupa lebih baik jika berada di Jawa dibandingkan 
Sumatera, namun kurang baik dibandingkan di Kalimantan dan Sulawesi. Menariknya, karakteristik mereka 
yang sangat miskin tidak berbeda jauh dari masyarakat miskin perkotaan lainnya.  

Ketika membandingkan ciri-ciri tersebut dengan masyarakat miskin perdesaan, perbedaan kuncinya, yang 
memang tidak mengejutkan, terletak pada pola pekerjaan, dengan masyarakat miskin perdesaan lebih 
mengandalkan pekerjaan pertanian/ekstraksi, tidak terlalu banyak di bidang industri dan jasa, lebih banyak 
bekerja sendiri dan tidak terlalu banyak menjadi karyawan yang menerima upah. Secara keseluruhan, 
masyarakat miskin perdesaan kurang berpendidikan jika dibandingkan dengan masyarakat miskin perkotaan, 
meskipun rata-rata ukuran rumah tangganya sama.  

7 Lihat Baker, 2008, “Urban Poverty:  A Global View,” World Bank Working Paper, Washington, D.C.
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Foto: World Bank
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Data tentang akses terhadap layanan dasar dipadukan dengan beberapa perbedaan utama menurut 
sumber dan definisinya, secara keseluruhan menunjukkan akses yang lebih rendah dari masyarakat miskin 
perkotaan dibandingkan dengan yang tidak miskin. Infrastruktur perkotaan umumnya tidak dapat mengikuti 
cepatnya urbanisasi, terutama di permukiman informal tempat banyak masyarakat miskin tinggal.  Bappenas 
melaporkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air yang telah diperbaiki 
di wilayah perkotaan adalah 49.8 persen di 2009, dan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan 
terhadap sanitasi yang telah diperbaiki adalah 69.5 persen di 2009.8 The UNICEF/WHO Joint Monitoring 
Program (JMP) melaporkan 92 persen akses ke sumber air yang telah diperbaiki, dan hanya 36 persen akses 
terhadap air pipa/PAM di 2010.9 Untuk akses terhadap sanitasi, JMP melaporkan peningkatan sanitasi sebesar 
73 persen di wilayah perkotaan, dan 14 persen yang menggunakan saluran pembuangan air terbuka. 
Perbedaan perkiraan ini dapat dikaitkan dengan asumsi yang berbeda-beda yang dibuat dalam definisi 
(misalnya dicantumkannya air ledeng non-PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) atau tidak), jumlah orang 
yang dilayani untuk setiap sambungan pipa, dll.).10 Di tingkat nasional, sekitar 80 juta orang kekurangan 
akses terhadap listrik dan separuh dari semua rumah tangga masih mengandalkan bahan bakar padat untuk 
memasak. Meskipun data tersebut tidak dibagi menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, akses terhadap 
energi modern di wilayah perkotaan masih merupakan tantangan bagi banyak orang, terutama mereka yang 
tinggal di permukiman informal yang berada di luar jaringan listrik.11 

Jumlah permukiman kumuh menggunakan definisi the UN Habitat diperkirakan 23 persen dari seluruh 
populasi perkotaan di 2007.12 Meskipun tidak ada perkiraan yang terbaru, jumlah ini kemungkinan besar 
telah bertambah karena tingginya tingkat urbanisasi. Walaupun tidak semua masyarakat miskin perkotaan 
tinggal di permukiman kumuh, serta tidak semua yang tinggal di permukiman kumuh berada di bawah 
garis kemiskinan, korelasi antara dua hal tersebut sangatlah tinggi. Permukiman kumuh (dan kampung – 
permukiman informal) di Jakarta dan kota-kota di Indonesia lainnya biasanya merupakan lingkungan kota 
di bagian dalam yang padat penduduk, seringkali terletak di sepanjang bantaran sungai, kanal, atau rel 
kereta api, kebanyakan di zona banjir. Dalam kasus Jakarta, sebagian besar kota terletak di bawah ketinggian 
permukaan laut dan rentan terkena banjir bandang, angin badai, dan perubahan ketinggian permukaan laut 
karena perubahan iklim. Di Jakarta Utara, tingkat kemiskinan dan banjir merupakan yang tertinggi di Jakarta, 
sehingga memperbesar resiko bagi mereka yang tinggal di permukiman kumuh. Banjir yang seringkali terjadi 
berarti gangguan dan kemungkinan hilangnya mata pencaharian, hilangnya aset, pencemaran air minum, 
dan penyebaran penyakit. 

Banyak dari permukiman tersebut yang tidak terencana dan tidak memiliki aturan, dengan status hukum 
yang tidak jelas, sehingga mengakibatkan ketiadaan jaminan kepemilikan bagi penghuninya. Di Jakarta, 
lebih dari 50 persen lahan tidak terdaftar di pemerintah dan tidak memiliki sertifikat, sehingga penduduknya 
rentan mengalami pengusiran (World Bank, 2011).

K1 K2 K3 K4 K5 Semua Perkotaan

Rumah Tangga dengan:

Air perpipaan 36 46 53 59 66 52

Rumah Tangga dengan:

Air limbah/kotor 69 70 73 74 76 72

Jalan aspal/semen 90 89 88 88 90 89

Sumber: Susenas, 2010

TABEL 2:   AKSES TERHADAP INFRASTRUKTUR DASAR MENURUT KUINTIL, DI WILAYAH PERKOTAAN* 

8 Bappenas, 2010, Laporan Pencapaian SPM di Indonesia di tahun 2010.
9 UNICEF/WHO JMP, 2012, Progress on Drinking Water and Sanitation.  Definisi JMP:  Sumber air minum yang diperbaiki didefinisikan sebagai sumber air 

yang karena sifat konstruksinya atau melalui intervensi aktif, terlindung dari kontaminasi luar, terutama kontaminasi dari unsur feses; Fasilitas sanitas yang 
diperbaiki adalah fasilitas yang secara higienis memisahkan limbah manusia dari kontak manusia. 

10 World Bank, 2012, Indonesia, Water Engagement Strategy Note.
11 World Bank, 2012, Indonesia, Energy Engagement Strategy Note.
12 UN-Habitat, UrbanInfo database 2006.Perkiraan penghuni daerah kumuh berdasarkan bagian rumah tangga yang kekurangan air dan sanitasi yang 

ditingkatkan, wilayah hidup yang memadai, dan aspek pemukiman lainnya.  
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13 Chomistriana (2011).Studi ini memperkirakan hanya sekitar 45% dari permintaan air total di daerah kumuh perkotaan di Indonesia terpenuhi, walaupun 
sumber angka tersebut tidak dicantumkan.  

14 Analisis ini berdasarkan panel data yang tersedia dari the Indonesian Family Life Survey, 2000-2007.
15 Sebagian dari mobilitas yang diamati mencerminkan kesalahan pengukuran, namun analisis mobilitas konsumsi, yang dapat membenarkan kesalahan 

pengukuran tersebut, menunjukkan bahwa mobilitas nyata yang signifikan masih terjadi.  
16 Survey Penduduk Antar Sensus/Intercensal Population Survey (Supas), 2005.

Studi mengenai kondisi permukiman kumuh di Indonesia mengidentifikasi buruknya fasilitas perumahan 
dan kurangnya akses terhadap air, sanitasi, drainase, dan listrik sebagai permasalahan utama.13 Mereka yang 
berada di permukiman informal cenderung mendapatkan cakupan yang paling rendah. Dengan terbatasnya 
penyediaan layanan pemerintah di daerah kumuh, penghuninya seringkali mengakses layanan dasar melalui 
jalur pribadi atau penyedia jasa layanan yang tidak diatur dalam peraturan perundangan, dimana mereka 
harus membayar lebih tinggi untuk pelayanan dengan mutu lebih rendah. Korupsi dan kejahatan juga 
menjadi masalah di beberapa daerah kumuh, antara lain disebabkan oleh kurangnya layanan pemerintah, 
termasuk keamanan. Seperti disebutkan oleh ADB (2010), penyediaan jasa yang tidak menurut peraturan 
perundangan di permukiman informal seringkali dilakukan oleh mafia lokal atau kelompok kuat lainnya, 
sedangkan para penghuni hanya memiliki sedikit mekanisme untuk melaporkan keluhan mereka.  

2 . 3 Transisi Kemiskinan
Selama periode pengukuran, 2000-2007, dimana terdapat panel data, terdapat gerakan substansial masuk 
dan keluar dari kemiskinan di seluruh Indonesia -- 26% dari 2000 sampel nasional (perdesaan dan perkotaan) 
mengalami perubahan status kemiskinan dari 2000 hingga 2007, dengan jumlah orang yang menjadi miskin 
hampir sama dengan yang menjadi tidak miskin.14 Di antara penduduk perkotaan, satu pertiga dari sampel 
berganti status, dengan 60% lebih banyak orang yang menjadi miskin daripada keluar dari kemiskinan.15 
Analisis tersebut memastikan perlunya kebijakan yang berfokus pada mereka yang rentan menjadi miskin, 
bukan hanya mereka yang sudah miskin. Di saat yang sama, analisis tersebut menunjukkan bahwa banyak 
orang dan rumah tangga yang miskin akan keluar dari kemiskinan seiring berjalannya waktu. Korelasi 
pergerakan masuk dan keluar dari kemiskinan menemukan bahwa mereka yang menyelesaikan sekolah 
menengah pertama dan mereka yang tinggal dalam rumah tangga yang dikepalai pemilik usaha atau 
karyawan penuh waktu mempunyai peluang lebih tinggi untuk keluar dari kemiskinan dan peluang lebih 
rendah untuk menjadi miskin. Transisi pekerjaan masing-masing individu tidak secara signifikan terkait 
dengan menjadi miskin atau tidak miskin, meskipun perubahan dari bekerja sendiri menjadi karyawan yang 
menerima upah dapat dikaitkan dengan berkurangnya konsumsi.  

Perpindahan ke wilayah perkotaan adalah faktor yang sangat penting dalam transisi keluar dari kemiskinan. 
Di antara rumah tangga miskin di tahun 2000, mereka yang berpindah mempunyai 18.8 poin persentase 
lebih besar untuk keluar dari kemiskinan sebelum tahun 2007. Pada umumnya, konsumsi per kapita mereka 
yang berpindah naik 20 poin persentase lebih besar dari rata-rata warga Indonesia dalam sampel. Dampak 
yang sangat besar ini mungkin timbul karena para individu yang berpindah karena pekerjaan atau peluang 
ekonomi lainnya. Penting juga untuk dicatat bahwa migrasi mungkin sangat selektif pada sifat-sifat yang 
akan berdampak pada pertumbuhan penghasilan dan konsumsi, yang tidak terkendali dalam model.  

2 . 4 Sub Kelompok Rentan
Terdapat sejumlah sub kelompok di populasi perkotaan yang tidak secara eksplisit tercantum di survey rumah 
tangga, seperti pendatang yang baru berpindah ke perkotaan, buruh anak, anak jalanan, dan untuk sebagian 
survey, pekerja informal. Pada 2005, diperkirakan sekitar 24 persen dari total populasi perkotaan merupakan 
pendatang, artinya lokasi tempat tinggal terkini mereka berbeda dengan tempat kelahiran mereka dan 5 
persen adalah pendatang baru.16 Jadi, hampir satu dari setiap empat penduduk perkotaan pernah berpindah 
dari wilayah perdesaan selama masa hidupnya. Jawa dan Sumatera adalah dua provinsi yang menyerap 
jumlah terbesar pendatang perdesaan-perkotaan jangka panjang, terutama Jakarta di Jawa dan Medan dan 
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Batam di Sumatera.  Di daerah lain, Samarinda dan Balikpapan di Kalimatan dan Makassar di Sulawesi Selatan 
juga menarik jumlah besar imigran dari wilayah perdesaan.17 Meskipun informasi tentang sub kelompok ini 
terbatas, penelitian menunjukkan bahwa pendatang akan hidup lebih baik secara ekonomi karena telah 
bermigrasi. Migrasi juga ditemukan memiliki dampak positif terhadap pengenyaman pendidikan dan hasil-
hasil kesehatan dari anak-anak pendatang di Indonesia (Resosudarmo dan Suryadarma, 2010).  Namun, bukti 
dampak kesehatan, terutama terhadap orang dewasa, lebih beragam, dengan adanya kemungkinan dampak 
buruk terhadap kesehatan pendatang dewasa. 

Informalitas cukup tinggi di antara masyarakat miskin perkotaan, dengan pekerja sektor informal lebih rentan 
terhadap kehilangan pekerjaan, kekurangan penghasilan, dan kekurangan akses terhadap tunjangan terkait 
pekerjaan.  Sebuah survey tentang pekerja informal menemukan bahwa 80 persen tidak memiliki jaminan 
sosial, 60 persen tidak mengetahui adanya skema penjaminan sosial oleh pemerintah dan 80 persen tidak 
memiliki asuransi resmi (ILO, 2010).  Sebaliknya, separuh dari semua karyawan resmi mendapatkan manfaat 
ini. Sementara beberapa studi mempertimbangkan berbagai jenis pekerja informal, kategori pekerja tertentu 
seperti pedagang kaki lima berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan.  

Hanya sejumlah kecil pekerja informal, kurang dari 3 persen, yang berpindah ke sektor formal setiap tahunnya. 
Lambatnya pertumbuhan sektor formal membatasi ketersediaan pekerjaan. Para pendatang baru di bursa 
kerja cenderung berpendidikan lebih tinggi dan lebih  berkarakteristik kota dari sebelumnya. Pekerja informal 
yang muda, tinggal di perkotaan, dan laki-laki adalah mereka yang paling berhasil menembus bursa kerja 
formal. Sebaliknya justru lebih umum bagi pekerja formal untuk berpindah ke pekerjaan informal. Dari tahun 
2000 hingga 2007, rata-rata 4.4 persen pekerja formal berpindah ke pekerjaan informal setiap tahunnya, lebih 
tinggi dari yang terjadi di tahun 1993-2000. Meskipun perempuan lebih mungkin berada di sektor informal, 
laki-laki justru lebih mungkin berpindah dari pekerjaan formal ke informal (World Bank, 2010).

Tenaga kerja anak diperkirakan menjaring 2.4 juta anak laki-laki dan 1.6 juta anak perempuan berusia 10-17 
tahun di Indonesia (BPS, 2010). Wawancara terhadap anak-anak usia kerja di Jakarta menunjukkan bahwa 
hampir separuhnya pindah dari perdesaan atau wilayah perkotaan yang lebih kecil untuk mencari peluang 
ekonomi (sebagian dengan dan sebagian tanpa keluarga mereka).  Biaya pendidikan adalah faktor penting 
mengapa anak-anak ini putus sekolah, dan banyak di antara mereka bekerja untuk menambah penghasilan 
minim keluarga mereka (Bessell, 2009).  Di antara sub kelompok ini, anak jalanan dan anak-anak yang bekerja 
di rumah tangga adalah kelompok yang paling beresiko. Di Jakarta, diperkirakan terdapat lebih dari 4000 
anak-anak yang hidup dan bekerja di jalanan (Jakarta Social Affairs Agency, dikutip dari Primanita, 2010).

17 Resosudarma, et. al, 2009

Industri rumah tangga

Photo: World Bank
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2 . 5 Persepsi Kemiskinan Perkotaan
Kelompok terfokus dan wawancara yang dilaksanakan di 16 sampel komunitas perkotaan mencerminkan 
tantangan-tantangan kunci yang dialami oleh penduduk miskin. Tantangan yang paling sering disebutkan 
(dengan tantangan tersulit disebutkan terlebih dahulu), meliputi:

• penghasilan tidak memadai (jika dibandingkan dengan pengeluaran dan harga berbagai kebutuhan 
dasar);

• kesulitan mencari pekerjaan (dan terutama mempertahankan pekerjaan tersebut); dan 
• biaya sekolah. 

Kurangnya penghasilan dan beban biaya sekolah merujuk kepada kerentanan signifikan terhadap guncangan 
ekonomi atau pengangguran, dan tidak memadainya tingkat dan mungkin waktu dari manfaat di bawah 
program bantuan yang ada. Permasalahan semakin meningkatnya biaya sekolah seringkali disebutkan oleh 
laki-laki maupun perempuan. Banyak responden memisahkan pengeluaran tersebut dari pengeluaran rumah 
tangga secara keseluruhan. Ketika ditanyakan mengenai guncangan sementara, responden merujuk pada 
biaya pendidikan dan kesehatan tertentu (misalnya kecelakaan, operasi, obat-obatan). Untuk mengatasi 
kekurangan penghasilan, strategi yang paling sering digunakan adalah meminjam uang dari pemberi 
pinjaman atau keluarga/tetangga. Metode lain mencakup menjual atau menggadaikan barang, mengurangi 
jumlah atau kualitas makanan, dan bekerja serabutan.  

Keluhan terkait kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pekerjaan jangka panjang sering disebutkan 
oleh kaum muda dan kepala rumah tangga. Meskipun sebagian orang menunjuk pada kurangnya 
pendidikan sebagai faktor utamanya, banyak juga yang menyebutkan bahwa meskipun kaum muda berhasil 
menyelesaikan studi, mereka tetap tidak dapat mendapatkan pekerjaan.  

Peserta diskusi kelompok terfokus dan wawancara benar-benar merasa situasi ekonomi dalam komunitas 
mereka telah memburuk selama 5 tahun terakhir. Banyak dari mereka yang merasa kemiskinan meningkat, 
mengaitkannya dengan meningkatnya biaya hidup, sementara yang lainnya menyalahkan terbatasnya 
peluang dan pinjaman usaha. Persepsi ini sedikit mengejutkan, dikarenakan penurunan stabil pada tingkat 
kemiskinan keseluruhan berdasarkan survey nasional. Kontradiksi ini mungkin saja mencerminkan kelompok 
masyarakat miskin tertentu yang mengalami penghasilan yang stagnan atau menurun dalam beberapa 
tahun terakhir, atau orang cenderung lebih memperhatikan meningkatnya biaya hidup dibandingkan 
dengan meningkatnya penghasilan.

Meskipun terdapat pandangan yang berbeda tentang apakah laki-laki atau perempuan yang lebih rentan 
terhadap kemiskinan, sejumlah responden (umumnya perempuan) menyebutkan kemiskinan dalam 
rumah tangga lebih membawa dampak signifikan bagi perempuan, yang paling bertanggung jawab 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Akan tetapi, beberapa responden melaporkan bahwa 
perempuan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan terlibat di dalam kegiatan yang dapat memperoleh 
penghasilan dibandingkan beberapa tahun lalu.  

Dua tema lain yang muncul, walaupun tidak sesering tema-tema yang disebutkan diatas, adalah buruknya 
infrastruktur dan kurangnya modal. Terkait infrastruktur contohnya, kaum perempuan di Jakarta Barat, DKI, 
membeberkan sejumlah kekhawatiran – jalan yang rusak, buruknya permukiman, kurangnya pengumpulan 
sampah padat, dan masalah drainase. Para pria di Cirebon, Jawa Barat, juga mendiskusikan masalah 
infrastruktur dalam komunitas mereka – kurangnya sumur dan berarti tidak ada akses terhadap air bersih, 
saluran air yang tidak tertutup, tidak adanya pencahayaan jalan, dan jalan yang rusak.

Terakhir, sekelompok responden berbicara tentang kurangnya modal usaha sebagai hambatan penting 
dalam meningkatkan kesejahteraan bagi mereka dan keluarga mereka. Seorang pria di Surakarta, Jawa 
Tengah, menjelaskan: “Masalahnya kami ingin meningkatkan kesejahteraan kami, . . .kami ingin membangun 
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usaha . . ., tapi kami kekurangan dana.”. Seorang pria lain di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, mengomentari 
ketidakcukupan pinjaman: “Contohnya, kami [seharusnya] mendapatkan 10 juta [Rupiah] untuk modal dari 
Pemerintah. Namun dana yang diberikan hanyalah 1 atau 2 juta. Saya sebenarnya punya ide menjalankan 
usaha, tapi modalnya tidak cukup. Pinjaman 1 atau 2 juta itu bahkan tidak cukup untuk membeli meja, serta 
peralatan lainnya. Jadi, pinjaman itu akan sia-sia.” 

Menyangkut strategi untuk menghadapi hal tersebut, meminjam uang adalah cara yang paling banyak 
digunakan untuk mengatasi kekurangan penghasilan. Peserta terbagi antara mereka yang mengatakan akan 
meminjam dari lintah darat, dan mereka yang akan meminjam dari keluarga atau tetangga. Banyak peserta 
menyebutkan, karena bunga pinjaman dari lintah darat sangat tinggi, pinjaman tersebut seringkali membuat 
mereka semakin miskin, meskipun uang tersebut membantu mereka mengatasi kekagetan atau krisis 
sementara. Cara-cara lain untuk mengatasi kekurangan uang yang tidak terlalu sering disebutkan adalah 
menjual atau menggadaikan barang, mengurangi jumlah atau kualitas makanan, dan bekerja serabutan.  

Ketika masing-masing individu ditanyakan apa yang mereka atau komunitas mereka paling dibutuhkan 
terkait bantuan dari pemerintah, baik laki-laki maupun perempuan mengatakan paling membutuhkan 
kredit untuk usaha. Selain itu, mereka juga sangat membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, bantuan dengan biaya pendidikan, bantuan tunai (perempuan) dan pekerjaan (laki-laki). Hal ini 
konsisten dengan kekhawatiran yang disampaikan tentang tingginya biaya hidup sehari-hari serta tantangan 
dalam memenuhi biaya pendidikan. 
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3 . 1 Selayang Pandang Program
Strategi penanggulangan kemiskinan Indonesia yang dikembangkan dan dikoordinasikan sejak 2010 melalui 
TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) mencakup kerangka komprehensif tiga 
bagian untuk mengkategorikan program dan kebijakan. Kelompok I mencakup program bantuan sosial 
seperti beras bersubsidi (Raskin), pelayanan kesehatan bebas biaya untuk masyarakat miskin (Jamkesmas), 
beasiswa untuk siswa-siswi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dari masyarakat miskin (BSM), 
program Bantuan Langsung Tunai sementara yang digunakan untuk menyeimbangkan harga-harga yang 
melambung di 2005, dan juga di 2008-2009 (BLT), serta program bantuan tunai bersyarat untuk rumah-
rumah tangga sangat miskin (PKH), yang memberikan uang jika para ibu datang untuk memeriksakan 
kesehatan pra kehamilan dan pasca melahirkan, melahirkan dengan bantuan profesional, membawa anak-
anak untuk pemeriksaan kesehatan profesional, dan memasukkan anak-anak ke sekolah. Kelompok II fokus 
pada pemberdayaan dan melibatkan PNPM. Kelompok III yang secara substansial lebih kecil terkait alokasi 
sumber daya, meliputi sejumlah program-program kecil untuk meningkatkan penghasilan jangka panjang 
melalui kredit usaha mikro dan kecil.

Secara keseluruhan, pemerintah menghabiskan sekitar Rp. 42,000 miliar untuk menanggulangi kemiskinan 
di 2010, ekuivalen dengan 6 persen dari total pengeluaran pemerintah dan 0.6 persen dari PDB (Produk 
Domestik Bruto). Dari jumlah ini, 63% diperuntukkan untuk Kelompok I dan 35% untuk Kelompok II. Sisa 2-3 
persennya dihabiskan untuk Kelompok III, yang tersebar dalam 15 program kecil di 6 Kementerian. Pemerintah 
subnasional juga mengalokasikan sumber daya untuk bantuan sosial, tapi sebagian besar sumber daya ini 
diperuntukkan untuk gaji staf dan administrasi umum dalam mendukung program nasional. Lihat Rand, 2012 
untuk daftar lengkap program dan Tabel 3 untuk daftar program kemiskinan utama menurut kebutuhan.18

18 Rand, 2012, “Indonesia Urban Poverty Analysis and Program Review”/”Analisis Kemiskinan Perkotaan dan Ulasan Program”
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Program Bantuan Sosial dan Kebutuhan Dasar. Dua program bantuan sosial terbesar adalah Raskin (beras 
bersubsidi) dan Jamkesmas (asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin), mewakili hampir 75 persen dari 
total pengeluaran di bawah Kelompok I, yang menargetkan rumah tangga miskin baik di perkotaan maupun 
di perdesaan.19 Raskin merupakan program terbesar, yang memberikan beras bersubsidi ke seluruh Indonesia. 
Di 2010, targetnya adalah menjangkau 17.5 juta rumah tangga. Pemerintah daerah menentukan kelayakan 
berdasarkan (prinsipnya) pada kebutuhan dan mereka yang memenuhi syarat dapat membeli beras dengan 
jumlah terbatas (saat ini 14 kilogram) di bawah harga pasar. Melalui program Jamkesmas, kartu kesehatan 
dibagikan ke rumah tangga yang memenuhi syarat, juga berdasarkan kebutuhan yang ditentukan di tingkat 
Kabupaten.  Dengan kartu tersebut, pemegangnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan gratis di 
puskesmas dan rumah sakit. Jamkesmas memberikan pembebasan biaya pelayanan kesehatan untuk 18.2 
juta rumah tangga.

Program besar ketiga di bawah bantuan sosial adalah program BSM (Beasiswa untuk Siswa Miskin) yang 
memberikan bantuan uang untuk para siswa dari keluarga berpenghasilan rendah di sekolah sekuler negeri 
di masing-masing tingkatan. Target di 2010 adalah 2.77 juta siswa di Sekolah Dasar, hampir satu juta siswa 
di Sekolah Menengah Pertama, dan 750,000 siswa di Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah 
Kejuruan.  

BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah program bantuan uang tidak bersyarat yang digunakan dua kali dalam 
satu dekade terakhir (2005, dan 2008-2009) untuk menyeimbangkan dampak meningkatnya biaya bahan 
bakar minyak terhadap masyarakat miskin yang timbul dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak. 
Pada tahun 2005, program ini memberikan dukungan untuk 19 juta rumah tangga, sehingga membuatnya 
sebagai program bantuan uang terbesar di suatu negara berkembang. BLT dianggap sukses meskipun 
diganti dengan program uang bersyarat (PKH/Program Keluarga Harapan) yang diperuntukkan bagi rumah 
tangga sangat miskin yang memiliki anak. Keluarga menerima uang jika sang ibu menghadiri pemeriksaan 

KUM (Kredit 
Usaha Mikro)

PNPM-Dana
Pinjaman
Berputar

Perkotaan

Konsumsi dan
Kebutuhan

Dasar

Pendidikan,
Ketenagakerjaan

dan Pelatihan

Kesehatan Infrastruktur Kredit mikro
untuk Usaha

KUR (Kredit 
Usaha Rakyat)

Raskin (Beras untuk
Orang Miskin)

BSM (Beasiswa untuk
Siswa Miskin)/

Scholarships for 
the poor

BLT (Bantuan
Langsung Tunai) Bantuan Operasional

Sekolah (BOS)

Jamkesmas (Jaminan
Kesehatan bagi

Masyarakat Miskin)

PNPM 
Hibah Perkotaan

SAPOLA

Program Pembinaan
dan Pengembangan

Infrastruktur
Pemukiman

NUSSP

REKOMPAK

Program
Desa Siaga

Jampersal 
(Jaminan Persalinan)

Vaksinasi Dasar
untuk Balita

PMT AS (Program
Makanan Tambahan

Anak Sekolah)

BLK (Balai
Latihan kerja)

SATAP (Sekolah
Satu Atap)

PNPM-Pelatihan
Kerja dan Kegiatan
Ekonomi Perkotaan

PKH (Program
Keluarga Harapan)

Askesos (Asuransi
Kesejahteraan Sosial)

JSPACA (Jaminan
Sosial Penyandang

Cacat Berat)

JSLU (Jaminan
Sosial Lanjut Usia)

PKSA (Program
Kesejahteraan
Sosial Anak)

TABLE 3:  LIST OF MAIN POVERTY REDUCTION PROGRAMS BY NEED

19 Analisis mendalam untuk semua program bantuan sosial dicantumkan dalam World Bank, 2012.
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kesehatan pra-kehamilan dan pasca-melahirkan, melakukan kelahiran dengan dibantu tenaga profesional, 
membawa anak ke pemeriksaan kesehatan profesional, dan mendaftarkan anak usia sekolah di sekolah. 
Program ini menjangkau 816,000 rumah tangga di 2010.

Sejumlah program dalam skala lebih kecil lainnya juga hadir untuk mengatasi kebutuhan khusus dari 
kelompok tertentu, yang dilaksanakan oleh sejumlah kementerian. Di antaranya adalah program yang 
menawarkan kelas keliling bagi anak jalanan dan siswa putus sekolah, program untuk anak-anak yang paling 
beresiko dengan menggabungkan bantuan uang bersyarat dengan penyediaan layanan, serta program 
untuk orang lanjut usia dan cacat.

Program Infrastruktur Perkotaan. Pemerintah Indonesia dan donor selama ini telah mendanai sejumlah 
program infrastruktur ambisius yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kondisi hidup jutaan 
penduduk perkotaan yang miskin di Indonesia. Dengan demikian keduanya telah memainkan peran 
penting yang saling melengkapi bagi program penganggulangan kemiskinan lainnya yang diulas. Hal ini 
mencakup investasi berskala besar di seluruh kota, serta investasi perbaikan di lingkungan yang lebih kecil 
untuk drainase, air bersih, atau jalan seperti pekerjaan yang dilaksanakan melalui program PNPM.  Program 
di tingkat kota berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya secara tidak langsung bermanfaat 
bagi masyarakat miskin. Di tingkat lingkungan, jika menargetkan masyarakat miskin, program tersebut dapat 
menghasilkan peningkatan kesehatan, peningkatan peluang ekonomi, dan program pembangunan yang 
digerakkan oleh komunitas seperti PNPM, pemberdayaan komunitas dan peningkatan kepemerintahan.    

Program PNPM Perkotaan yang beroperasi di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia mempunyai tujuan 
umum untuk meningkatkan tata kepemerintahan lokal dan penyediaan pelayanan. Program tersebut 
menggunakan pendekatan yang digerakkan oleh masyarakat yang mengandalkan pengambilan keputusan 
masyarakat, dan sasaran kuncinya adalah pemberdayaan. Hal itu mencakup ketiga kelompok dalam kerangka 
TN2PK terkini di dalam pendekatan CDD: perlindungan sosial; investasi infrastruktur untuk mendorong 
pertumbuhan pro-miskin; dan kredit untuk usaha kecil dan mikro. Komponen infrastruktur tersebut adalah 
yang terbesar, yang fokus pada peningkatan infrastruktur berskala kecil yang teridentifikasi melalui proses 
pengambilan keputusan partisipatif di tingkat masyarakat. Sebuah program baru, PLPBK, sedang dilaksanakan 
percontohannya di bawah PNPM di wilayah perkotaan, yang juga mencakup perencanaan tata ruang, dan 
investasi yang lebih besar untuk masyarakat yang paling miskin.   

Hanya ada sedikit program yang ditujukan untuk memperbaiki daerah kumuh. The Neighborhood Upgrading 
and Shelter Sector Project (NUSSP) didanai oleh Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan 
berlangsung dari 2005-2010 di 32 kota. Program ini rancangannya hampir sama dengan PNPM, dan juga 
menggunakan pendekatan CDD untuk investasi dalam infrastruktur dasar dan akses terhadap peningkatan 
permukiman yang difasilitasi oleh program pembiayaan mikro untuk permukiman. Laporan penyelesaian 
proyek menemukan bahwa komponen peningkatan telah dilaksanakan dengan sukses, meskipun hal 
tersebut dapat menjadi lebih efisien dan efektif jika; pendekatannya fokus pada geografis tertentu, dan 
jika perencanaan tata ruang dan integrasi peningkatan lingkungan yang digerakkan masyarakat ke dalam 
perencanaan tata ruang kota secara keseluruhan dapat dilakukan. Komponen pembiayaan permukiman 
terbentur pada rendahnya permintaan akan kredit rumah, yang dapat dikaitkan dengan; (i) kesulitan dalam 
mengidentifikasi lembaga keuangan daerah (LFI) yang cocok di sebagian kota yang berpartisipasi, (ii) tingkat 
suku bunga yang relatif tinggi (15.5%) yang diberikan oleh Dana Nasional untuk Investasi Skala Kecil dan 
Menengah (the National Fund for Small and Medium Scale Investments/PNM) kepada LFI, (iii) tingkat suku 
bunga tinggi yang ditawarkan oleh LFI kepada keluarga miskin, dan (iv) kesadaran akan skema kredit mikro 
yang terbatas di antara LFI potensial dan komunitas miskin.20 

Beberapa program perbaikan daerah kumuh yang lebih kecil sedang dilaksanakan di tingkat daerah seperti 
Tempat Sehat, Masyarakat Makmur (Healthy Places, Prosperous People (HP3)), didukung oleh Mercy Corps, 
Indonesia yang beroperasi di Jakarta Utara.

20 Laporan Penyelesaian Proyek ADB, Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project, Proyek ADB http://www2.adb.org/documents/PCRs/INO/35143-
013-ino-pcr.pdf
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BOKS 1 : SEJARAH PROYEK PERBAIKAN DAERAH KUMUH DI INDONESIA

Indonesia mempunyai sejarah panjang tentang program-program upaya perbaikan perkotaan 
dan daerah kumuh, terhitung sejak tahun 1960an. Program Peningkatan Kampung (Kampung 
Improvement Program (KIP)), yang dimulai di 1969 dan sangat didukung oleh Bank Dunia dan 
badan donor lainnya, dianggap sebagai salah satu proyek perbaikan daerah kumuh yang paling 
penting dan sukses di dunia. Selama 25 tahun durasi program, sekitar 15 juta penduduk kampung 
di wilayah perkotaan di seluruh negeri menikmati peningkatan jalur pejalan kaki, jalan raya dan 
drainase, tong sampah dan kendaraan pengumpul sampah, air minum yang aman dengan air 
dari keran umum, pencucian umum dan fasilitas toilet, klinik kesehatan di sekitar daerah kumuh 
tersebut, dan bangunan sekolah dasar.  Proyek ini dipandang secara luas sebagai proyek yang 
memberikan dampak keseluruhan yang signifikan dalam hal kualitas hidup serta penanggulangan 
kemiskinan dan peningkatan kesehatan (Buckley dan Kalarickal 2006, World Bank 2005). Sukses 
KIP telah dikaitkan dengan komitmen politik serta dukungan masyarakat yang kuat, walaupun 
tingkat partisipasi daerah yang sesungguhnya patut dipertanyakan (Setiawan 1998). Meski 
berhasil, keberlanjutan dan pemeliharaan proyek KIP, yang umumnya memiliki fokus jangka 
pendek,  menjadi masalah. KIP juga tidak mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur yang lebih 
besar dan luas, dan dalam beberapa kasus berujung pada kepindahan beberapa penghuni mskin 
karena peningkatan nilai tanah (Supriatna 2011; Agrawal 1999). 

Di tahun 1980an fokus Pemerintah bergerak menuju pendekatan perbaikan yang lebih luas skala 
kota, sebuah pendekatan yang melebur ke dalam Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan 
Terpadu (Integrated Urban Infrastructure Development Program (IUIDP)). Meskipun IUIDP menyerap 
KIP, fokus IUIDP, tidak seperti KIP, tidak hanya memperbaiki daerah kumuh. Lebih jauh lagi, proyek 
IUIDP biasanya mempunyai komponen yang mencakup banyak sektor seperti persediaan air, 
sanitasi, jalan, dan permukiman, dan bukan proyek yang hanya fokus pada salah satu dimensi 
tersebut. Program ini juga menekankan pada peningkatan pengelolaan kota dan koordinasi antar 
sektor dan Dinas/Lembaga (ADB 2000). 

Setelah tahun 1999, pendekatan programatik secara fundamental kembali bergeser, kali 
ini mencerminkan transisi yang lebih luas ke arah desentralisasi serta pembangunan yang 
digerakkan oleh masyarakat (Community Driven Development (CDD)). The Neighborhood Upgrading 
and Shelter Sector Project (NUSSP), didanai oleh Bank Pembangunan Asia, meliputi baik proyek 
perbaikan daerah kumuh maupun komponen pengembangan permukiman baru dan model 
dasarnya mengikuti P2KP, pendahulu dari PNPM Perkotaan, dan mencakup identifikasi proyek 
lokal, organisasi berbasis masyarakat dan/atau kelompok swadaya masyarakat (BKM) serta 
fasilitator guna membantu masyarakat dan BKM. Akses terhadap perbaikan perumahan difasilitasi 
melalui program pembiayan perumahan mikro. Peninjauan ADB terhadap pengeluarannya 
mengindikasikan bahwa NUSPP memperbaiki lebih dari 6,800 hektar daerah kumuh perkotaan di 
803 lingkungan dan memberikan manfaat kepada 800,000 rumah tangga miskin perkotaan (ADB 
2011).

Saat ini, kebijakan pemerintah untuk memperbaiki daerah kumuh dikelola di bawah Kebijakan 
dan Rencana Aksi Penanggulangan Daerah Kumuh di Indonesia (the Indonesia Slum Alleviation 
Policy and Action Plan (SAPOLA)) yang didanai oleh Bank Dunia, UN Habitat, dan  Aliansi Perkotaan 
(Perkotaan Tanpa Daerah Kumuh)/Cities Alliance (Cities Without Slums)yang dibentuk oleh AusAid. 
Proyek ini mendukung pengembangan Kebijakan Perbaikan Daerah Kumuh Nasional dan Rencana 
Aksi Perbaikan Daerah Kumuh Nasional, yang fokus pada memampukan pemerintah daerah untuk 
memperbaiki kondisi kehidupan di daerah kumuh perkotaan.
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Permukiman informal biasanya tidak mempunyai sertifikasi sah dan tidak terdaftar di Badan Pertanahan 
Nasional. Permukiman di sepanjang rel kereta api, di tepi jalan, di bantaran sungai, di kolong jembatan, 
dan di sepanjang jalur hijau dan taman dianggap tidak sah dan Undang-Undang melarang Pemerintah 
Indonesia untuk memberikan hak-hak sebagai warga negara dan akses terhadap infrastruktur dan layanan 
dasar kepada penghuni permukiman tersebut. Hal ini sangat membatasi apa yang dapat dilakukan program 
di wilayah ini, dimana seringkali kebutuhan di wilayah tersebut justru paling tinggi. Sementara Indonesia 
terus mengalami urbanisasi dan lahan menjadi semakin langka, permukiman informal kemungkinan akan 
semakin bertambah dan jika tidak diatasi secara proaktif akan menimbulkan masalah kemiskinan perkotaan. 
Permukiman di wilayah beresiko tinggi akan membuat penghuninya mudah terpapar dampak perubahan 
iklim dan bencana alam seperti banjir, yang akan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran rumah, aset, 
gangguan kegiatan ekonomi, pencemaran persediaan air, penyebaran penyakit dan terpaksa pindahnya para 
penghuni. Program yang secara proaktif merencanakan pertumbuhan dan perluasan perkotaan termasuk 
perumahan bagi masyarakat miskin dapat mencegah berkembangnya daerah kumuh di masa depan dan 
meminimalisir dampak yang berbahaya dari meningkatnya resiko terhadap bencana alam (lihat Bagian 4).   

Program pemberian Kredit. Program-program Kelompok III mencakup program yang bertujuan untuk 
memberikan kredit kepada rumah tangga miskin dan meliputi Proyek Pembangunan Perkotaan PKK dan 
P2KP (PNPM Perkotaan). Secara keseluruhan, sangat sedikit rumah tangga (kurang dari 1%) melaporkan 
telah memperoleh kredit melalui baik PKK Kecamatan maupun PNPM Perkotaan, yang tidaklah mengejutkan 
karena dana pinjaman bergulir di bawah program tersebut sangatlah kecil. Kredit dari program pemerintah 
lain seperti KUBE, KUM-LTA atau Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan mempunyai peran yang lebih 
besar, mencakup 56% kredit dari semua sumber publik. Semua sumber dari pemerintah mencakup sekitar 
setengah dari pinjaman usaha yang diterima tahun lalu oleh rumah tangga perkotaan.  

Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan pemerintah tidak secara tegas 
menargetkan masyarakat miskin, tetapi berdampak penting terhadap kemiskinan dan kesejahteraan. Dalam 
pendidikan, partisipasi pendidikan dasar mendekati universal di semua kuintil baik di wilayah perkotaan 
maupun perdesaan, yang merupakan ukuran perluasan pendidikan yang sukses di Indonesia. Namun, 
kesenjangan muncul di tingkat pasca pendidikan dasar. Di wilayah perkotaan, 66% anak-anak di masyarakat 
perkotaan yang termiskin mengikuti sekolah menengah pertama dibandingkan dengan 77% di masyarkat 
yang terkaya. Untuk sekolah menengah atas/umum, perbedaannya sangat besar: 40% berbanding 69%. 
Keikutsertaan di tingkat pasca pendidikan menengah sangat rendah dan sangat berat ke arah rumah tangga 
yang berkecukupan. Kesenjangannya bahkan lebih besar di wilayah perdesaan. Jadi, walaupun Indonesia 
telah membuat kemajuan yang mengesankan dalam mencapai partisipasi pendidikan primer/dasar yang 
mendekati universal, kekurangan signifikan tetap terjadi di tingkat sekolah yang lebih tinggi.

Pelayanan kesehatan 
untuk warga miskin di 

Semarang

Foto: PNPM-Urban

Ulasan Program Kemiskinan 
Perkotaan dan Insiden Manfaat



Catatan Kebijakan16

Cakupan kesehatan sebagaimana diukur dengan kelahiran yang dibantu tenaga medis profesional cukup 
tinggi bahkan untuk kuintil masyarakat perkotaan yang termiskin, dengan 85 persen dari kelahiran baru-baru 
ini dibantu oleh tenaga medis profesional (dibandingkan dengan hampir 100% untuk kuintil dua teratas). 
Namun, tingkat imunisasi bagi anak-anak menunjukkan perbedaan mencolok di sepanjang kuintil perkotaan 
dalam hal anak-anak yang memperoleh vaksinasi polio, campak, BCG dan DPT, dengan 60% vaksinasi yang 
lengkap bagi anak-anak di kuintil masyarakat perkotaan yang termiskin, dibandingkan dengan 74% pada 
golongan yang terkaya. Di saat yang sama, mungkin sangat mengejutkan bahwa satu perempat masyarakat 
yang terkaya tidak memperoleh keempat vaksinasi tersebut secara lengkap.    

3 . 2  Distribusi Manfaat Program 
Untuk mengkaji sejauh mana pembiayaan untuk publik memihak masyarakat miskin, analisis insiden manfaat 
dilaksanakan untuk beberapa program kemiskinan di wilayah perkotaan, termasuk Raskin, Jamkesmas, kredit 
usaha melalui program pemerintah, dan layanan kesehatan ibu dan anak. Temuan di perkotaan mendukung 
studi terbaru, “Melindungi Rumah Tangga Miskin dan Rentan di Indonesia” (World Bank, 2012) yang melihat 
program bantuan sosial dari perspektif nasional.  

Analisis tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, walaupun program perlindungan sosial memang 
menjangkau banyak masyarakat miskin dan hampir miskin di wilayah perkotaan, kebocoran kepada rumah 
tangga yang lebih kaya terjadi secara signifikan dan permasalahan kurangnya cakupan terjadi untuk semua 
program. Raskin (beras bersubsidi) mencakup 70 persen dari mereka yang berada di kuintil pertama (setara 
dengan masyarakat miskin dan hampir miskin) di wilayah perkotaan, meskipun secara keseluruhan kebocoran 
pemberian terhadap rumah tangga yang tidak miskin terjadi secara substansial – sekitar 60 persen dari total 
manfaat beras bersubsidi diterima oleh mereka yang tidak miskin atau hampir miskin.  Penggunaan kartu 
kesehatan di bawah Jamkesmas (asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin) dan BLT (program pemberian 
uang tunai tak bersyarat, sudah dihentikan) juga relatif rendah di kalangan masyarakat miskin, dengan di 
bawah 40 persen masyarakat miskin (kuintil satu) yang menerima manfaat. Sumber daya yang signifikan 
diberikan kepada rumah tangga tidak miskin. Tingkat kurangnya cakupan untuk Raskin dan Jamkesmas 
hampir sama baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, meskipun kebocoran Raskin kepada masyarakat 
yang tidak miskin sangat mencolok. Di wilayah perkotaan, kebocoran berada di bawah wilayah perdesaan.  

Target warga miskin

Foto: World Bank
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Pendidikan di tingkat dasar secara progresif didistribusikan hampir merata di semua kuintil baik di wilayah 
perkotaan maupun perdesaan. Namun kesenjangan muncul di tingkat pasca pendidikan dasar, dengan 
keikutsertaan pendidikan menengah yang rendah dan regresif. Perawatan kesehatan (diluar Jamkesmas) dan 
manfaat lain melalui pekerjaan sangat renah bagi masyarakat miskin perkotaan – hanya 14% dari masyarakat 
perkotaan yang memperoleh upah di kuintil termiskin mendapatkan manfaat terkait kesehatan apapun 
dibandingkan dengan lebih dari separuh di kuintil tertinggi.

Analisis insiden tidak mungkin dilakukan untuk PNPM karena manfaatnya tidak tertangkap dalam survey 
data rumah tangga yang ada. Komponen infrastruktur sulit untuk ditangkap dalam survey karena lebih sulit 
untuk mendefinisikan manfaat yang diterima seseorang dari peningkatan infrastruktur publik seperti adanya 
jalan baru, dibandingkan dengan penerimaan manfaat tertentu seperti beras bersubsidi atau perawatan 
kesehatan. Meskipun demikian, patut dicatat bahwa dalam kelompok terfokus mengenai PNPM, para 
penduduk tidak mengeluhkan dana dan proyek ditujukan untuk wilayah yang lebih baik atau cenderung 
menguntungkan penduduk dengan keadaan yang lebih berkecukupan di atas penderitaan penduduk 
miskin. Hal ini sangat berlawanan dari persepsi ketidakadilan dalam pengalokasian program bantuan sosial 
utama, yang menunjukkan bahwa proyek infrastruktur PNPM Perkotaan relatif lebih diarahkan dengan baik 
kepada masyarakat miskin atau lingkungan yang miskin.

Distribusi Manfaat secara Geografis. Partisipasi dan kinerja penargetan dari program-program ini sangat 
bervariasi di semua lokasi. Tempat tinggal seseorang yang miskin (atau hampir miskin) mempengaruhi 
kemungkinannya menerima manfaat. Untuk Raskin, partisipasi sangatlah tinggi di antara masyarakat 
perkotaan yang miskin dan hampir miskin di Jawa—hampir 80%--jauh lebih tinggi dari daerah lain, kecuali 
wilayah dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit di Nusa Tenggara. Di Sumatera, Sulawesi, dan 
Kalimantan presentasenya masing-masing adalah49%, 57%, dan 46%. Pemicu kunci perbedaan menurut 
daerah dalam tercakupnya masyarakat miskin dan hampir miskin adalah perbedaan dalam tingkat manfaat 
secara keseluruhan yang tersedia bagi populasi perkotaan di masing-masing daerah (apakah miskin, hampir 
miskin, atau tidak miskin). 

Hanya terdapat sedikit variasi terkait partisipasi masyarakat miskin dan hampir miskin dalam Jamkesmas. 
Terdapat pula variasi tingkat provinsi yang sangat signifikan dalam persentase masyarakat miskin/hampir 
miskin yang menerima manfaat ini, meskipun sekali lagi, variasinya lebih kuat untuk Raskin. Namun, 
apakah seseorang yang miskin/hampir miskin tinggal di provinsi yang kaya atau miskin tidak terlalu 
berpengaruh terhadap peluang seseorang tersebut menerima manfaat dari Raskin atau Jamkesmas. Pola ini 
mencerminkan fakta bahwa program bantuan sosial yang saat ini dikelola oleh beberapa kementerian yang 
berbeda menggunakan pendekatan penetapan sasaran yang berbeda (kombinasi pengujian pendekatan, 
penargetan berbasis masyarakat dan penargetan geografis),  mengandalkan basis data penerima yang 
terpisah, dan terkadang menggunakan definisi kemiskinan yang berbeda-beda (Alatas 2010). Kebocoran 
kepada masyarakat tidak miskin timbul tidak hanya dari ketidaktepatan definisi kemiskinan tetapi dari 
keputusan daerah tentang alokasi manfaat, yang mencerminkan tekanan dari kelompok tidak miskin, norma 
sosial untuk berbagi, atau korupsi (World Bank 2010, Sumarto dan Bazzi 2011). 21

Persepsi Program Sosial.  Responden di kelompok terfokus dan wawancara secara umum memberikan 
pujian pada program bantuan sosial seperti Raskin, Jamkesmas, dan BLT sebagai program yang membantu 
mereka, tetapi mengutarakan beberapa kritik serus tentang pengoperasian program terkait masyarakat 
miskin atau alokasi manfaat yang tidak adil (penetapan sasaran yang buruk), kurang memadainya tingkat 
bantuan, pelayanan buruk, dan akses buruk terhadap layanan. Ketidakpuasan terhadap prosedur penetapan 
sasaran dan hasil sangat terlihat, dengan adanya keluhan tentang korupsi, nepotisme, dan politisasi proses 
distribusi untuk berbagai program. Keluhan ini konsisten dengan studi mekanisme distribusi lainnya, 
sebagian besar berbasis perdesaan, dan persepsi masyarakat miskin. Keluhan tersebut juga sangat konsisten 
dengan besarnya kebocoran manfaat yang diukur dengan analisis survey data rumah tangga.22

21 Temuan sebelumnya untuk praktek ini sebagian besar datang dari wilayah perdesaan.
22 Lihat World Bank, 2012, Protecting Poor and Vulnerable Households in Indonesia, Jakarta 
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Persepsi PNPM-Perkotaan. Secara keseluruhan, temuan dari evaluasi program PNPM-Perkotaan cukup positif. 
Umpan balik dari penerima manfaat umumnya mengindikasikan bahwa program mampu memberikan 
layanan yang penting dan dibutuhkan. Sudah jelas dari berbagai tanggapan bahwa program infrastruktur 
PNPM-Perkotaan diterima dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat, dan dipandang dipilih dan 
ditargetkan dengan baik. Organisasi masyarakat juga dianggap bekerja dengan relatif baik, secara terpisah 
dari program dan struktur Pemerintah. Wakil-wakil BKM, ketua RT (unit lingkungan terkecil) dan ketua RW 
(satu tingkat di atas RT) secara berkala menghadiri pertemuan KSM di semua lokasi. Permasalahan dan 
tantangan yang timbul dari wawancara dan kelompok terfokus adalah terkait sosialisasi program, tanggung 
jawab BKM (Organisasi masyarakat/Dewan Wali), KSM (kelompok kontribusi sukarela masyarakat), tingkat 
partisipasi anggota masyarakat yang relatif rendah, dan sejauh mana kebutuhan masyarakat miskin dipenuhi.
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Analisis di atas memberikan profil masyarakat miskin perkotaan dan tren kemiskinan perkotaan yang 
menyoroti semakin bertambahnya jumlah masyarakat miskin perkotaan seiring urbanisasi yang berlangsung 
di Indonesia. Tantangan utama yang diutarakan masyarakat miskin meliputi rendahnya penghasilan, sulitnya 
mendapatkan pekerjaan, dan biaya terkait sekolah. Data kondisi hidup juga menunjukkan adanya kebutuhan 
terkait kualitas permukiman, infrastruktur dasar dan layanan sosial. Saat profil ini dilengkapi dengan ulasan 
program, sejumlah isu muncul terkait kecocokan paket program secara keseluruhan, alokasi pendanaan, dan 
isu efisiensi penetapan sasaran yang relevan dengan strategi penanggulangan kemiskinan Indonesia.  

Bukti global yang luas telah menunjukkan bahwa strategi apapun yang bertujuan untuk secara berkelanjutan 
menanggulangi kemiskinan perkotaan (dan nasional) akan mengandalkan kebijakan yang mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang kuat, berinvestasi pada manusia, menjamin akses terhadap layanan dasar, 
dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Di sebagian besar negara lain, urbanisasi telah 
membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan karena itu dapat memainkan peran penting dalam 
menanggulangi kemiskinan perkotaan dalam jangka panjang.  

Sementara Indonesia terus mengalami urbanisasi, mengelola proses urbanisasi tersebut secara proaktif 
dapat terus meningkatkan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang mendorong 
terbentuknya struktur tata ruang perkotaan yang efisien, perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan, 
investasi di infrastruktur kritis, dan penyediaan layanan dasar, termasuk bagi mereka yang tinggal di 
permukiman informal, akan mendorong pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan. Seiring dengan 
kebijakan tersebut, program bantuan sosial dibutuhkan untuk membantu rumah tangga miskin keluar dari 
kesengsaraan dan mengurangi kemungkinan rumah tangga rentan akan jatuh dalam kemiskinan.  

Prioritas untuk mencapai tujuan tersebut, yang diidentifikasi oleh studi ini dan analisis terbaru lainnya yang 
dilaksanakan oleh Bank Dunia mengenai pembangunan perkotaan dan penanggulangan kemiskinan di 
Indonesia, dapat dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu kebijakan ekonomi dan urbanisasi, dan kebijakan 
sosial.  

Bagian 4: 
Implikasi Kebijakan
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Seluruh paket program yang ditujukan bagi masyarakat miskin perkotaaan di bawah strategi penanggulangan 
kemiskinan Pemerintah Indonesia tampaknya secara umum dapat mengatasi kebutuhan kunci yang 
tercantum dalam profil kemiskinan sebagaimana digambarkan di Tabel 3, dengan dua pengecualian. 
Pengecualian pertama adalah terkait dengan kredit mikro, dimana cakupannya relatif rendah. Ini adalah 
bidang dimana diperlukan peran besar dari sektor swasta. Pengecualian kedua adalah terkait bagaimana 
memenuhi layanan dasar di permukiman informal. Saat ini tidak ada program perbaikan daerah kumuh yang 
komprehensif.  

Di luar adanya program, terdapat isu penting terkait perancangan program, efisiensi, dan kualitas layanan 
yang dilaksanakan, yang telah muncul dari studi ini dan studi lainnya.23 Berkaitan dengan penetapan sasaran, 
terdapat banyak ruang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran kepada masyarakat tidak 
miskin. Terdapat juga masalah kurangnya cakupan, terutama bagi mereka yang tinggal di permukiman 
informal, yang mungkin merupakan kelompok yang paling miskin, meski tidak memenuhi syarat untuk 
menerima sebagian manfaat dari Pemerintah Indonesia. Prioritas utama untuk dapat dipertimbangkan 
dalam kebijakan dijabarkan di bawah ini.

I)	 KEBIJAKAN	EKONOMI	DAN	URBANISASI

Meningkatkan manfaat ekonomi dari urbanisasi. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, 
Indonesia belum memanfaatkan urbanisasi untuk mencapai peningkatan produktivitas ekonomi sebaik 
negara lain. Selama periode 1970-2006, analisis menemukan bahwa setiap 1 persen peningkatan populasi 
perkotaan berkorelasi dengan rata-rata peningkatan 6 persen PDB per kapita di India dan Cina; 8 persen di 
Vietnam, dan 10 persen di Thailand. Di Indonesia, tingkat peningkatan urbanisasi yang sama hanya berkorelasi 
terhadap kurang dari peningkatan 2 persen PDB per kapita (World Bank, 2012a).  Untuk Indonesia, perbedaan 
ini dikaitkan dengan kekacauan politik setelah krisis keuangan di tahun 1997, yang memicu resesi ekonomi 
negara, serta tantangan unik dalam menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di negara kepulauan.

Kebijakan yang mendorong stabilitas makroekonomi, hak-hak atas properti yang lebih terdefinisi, iklim 
investasi yang baik, kerangka pemberian insentif yang menarik, pasar faktor yang berfungsi dengan baik, dan 
investasi di bidang pendidikan dan infrastruktur dapat memacu pertumbuhan. Beberapa bidang kebijakan 
tambahan telah diidentifikasi guna mengelola urbanisasi dalam rangka terus meningkatkan pertumbuhan 
(World Bank, 2012a).  Hal ini meliputi mendorong struktur tata ruang perkotaan yang efisien; investasi secara 
cepat dan tepat dalam infrastruktur berskala besar yang kritis di perkotaan; penyediaan layanan dasar yang 
komprehensif secara tata ruang; pengelolaan perkotaan yang efektif; penguatan kapasitas kelembagaan; 
dan koordinasi horisontal dan vertikal yang proaktif terkait tindakan pemerintah daerahl. Tindakan-tindakan 
tersebut dijabarkan di World Bank, 2012b.

Menjamin Infrastruktur Perkotaan Dasar untuk Kaum Termiskin dan Bersiap untuk Urbanisasi. Temuan 
dari pengkajian kualitatif terkait kebutuhan masyarakat miskin perkotaan menunjukkan bahwa infrastruktur 
bukanlah prioritas utama dalam hal tantangan terbesar yang mereka atau komunitas mereka hadapi. Hal 
tersebut juga tidak disebutkan sebagai prioritas dalam hal yang mereka butuhkan dari Pemerintah. Hal ini 
mungkin mencerminkan permasalahan barang publik klasik, artinya orang cenderung tidak terlalu menilai 
tinggi proyek yang memberikan manfaat kolektif dibandingkan dengan bantuan langsung yang memberikan 
manfaat yang jelas atau segera kepada mereka. Mungkin juga karena adanya program-program yang 
berusaha mengatasi kebutuhan ini, para penduduk menganggap kebutuhan tersebut sedang dipenuhi dan 
oleh karena itu prioritasnya lebih rendah. Meskipun demikian, data menunjukkan adanya kekurangan dalam 
penyediaan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin perkotaan, terutama permukiman, air, sanitasi, dan 
drainase, dan dengan meningkatnya urbanisasi, kebutuhan akan hal-hal tersebut akan semakin bertambah.  

Program infrastruktur perkotaan terbesar yang ditujukan untuk masyarakat miskin perkotaan adalah Program 
PNPM-Perkotaan. Sejumlah studi telah dilaksanakan oleh PNPM-Perkotaan, termasuk evaluasi proses yang 
dilaksanakan paralel dengan studi ini. Temuan keseluruhan cukup positif, dengan pendekatan CDD dinilai 

23 World Bank, 2012, Kajian Cepat Pembangunan Lingkungan Permukiman Bertumpu pada Komunitas PNPM (dan Mekanisme Penanggulangan Kemiski-
nan Terpadu atau Kemitraan).
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sebagai pendekatan yang efektif secara biaya untuk menyediakan infrastruktur kepada masyarakat. Selain itu 
terdapat pula lebih banyak elemen tak terlihat yaitu pemberdayaan masyarakat kolektif, penguatan jaringan 
sosial dan mempromosikan komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dan lembaga pemerintah. 
Isu-isu implementasi khusus terkait peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi, jender, partisipasi masyarakat, 
peran fasilitator, dan penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan program telah diidentifikasi dan 
sedang ditangani. Terdapat pula beberapa kesenjangan dalam implementasi, yaitu program saat ini tidak 
beroperasi di permukiman informal, dimana kebutuhan infrastrukturnya cenderung yang paling tinggi. 

Program PNPM Perkotaan juga sedang melakukan percontohan, yaitu program PLPBK,  yang bertujuan 
untuk mempromosikan perbaikan lingkungan perkotaan yang lebih komprehensif dengan secara signifikan 
meningkatkan jumlah dana hibah (menjadi 1 miliar Rupiah per kelurahan) dan memperkenalkan perencanaan 
tata ruang dan prioritisasi pada wilayah tertentu. Indikasi awal dari pelaksanaan percontohan ini menunjukkan 
bahwa di beberapa komunitas pendekatan ini menawarkan model yang inovatif bagi perbaikan lingkungan 
perkotaan yang digerakkan oleh masyarakat berdasarkan perencanaan tata ruang. Namun, saat ini terdapat 
sejumlah tantangan implementasi yang dapat menghambat pelaksanaannya dan tantangan ini perlu diatasi. 
Secara umum, proyek ini tampaknya paling berhasil di lokasi yang mempunyai BKM kuat, pemerintah daerah 
yang ikut terlibat dan umumnya tidak memiliki kebutuhan infrastruktur yang kompleks.23

Di lingkungan perkotaan yang lebih kompleks, dimana isu prioritasnya dapat melibatkan isu-isu terkait lahan, 
proses perencanaan tata ruang telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan dan isu di masyarakat (seringkali 
terkait dengan peningkatan pasar, sanitasi dan drainase). Namun implementasinya seringkali terkendala 
kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan usulan kegiatan, yang dianggap terlalu sulit dan melibatkan 
terlalu banyak pemangku kepentingan untuk dapat dilaksanakan di dalam kerangka waktu ND dan seringkali 
ditinggalkan sebelum implementasi (dan memilih implementasi investasi yang lebih sederhana).  

Untuk komunitas tersebut, program perbaikan daerah kumuh yang lebih tradisional mungkin akan lebih 
tepat. Meskipun tidak ada studi yang membandingkan program tradisional perbaikan daerah kumuh dengan 
pendekatan CDD, sebagian besar program perbaikan daerah kumuh kini melibatkan partisipasi masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan. Program-program tersebut juga semakin mencakup komponen 
sosial. Proyek Bank Dunia baru-baru ini di Brazil, Jamaika, Vietnam, dan negara lainnya dirancang untuk 
menyentuh permasalahan ketenagakerjaan, kejahatan dan kekerasan, kepemudaan, perawatan kesehatan, 
dan kekuatiran sektor sosial lain serta infrastruktur dasar dan kebutuhan pelaksanaan pelayanan. Hal ini terjadi 
hingga ke tingkat tertentu di bawah PNPM, walaupun masih banyak ruang untuk memperluas pembiayaan 
akan kebutuhan sosial dan ekonomi, sebagaimana diidentifikasi sebagai prioritas utama oleh masyarakat 
miskin perkotaan. Secara khusus, terdapat banyak ruang untuk menggunakan struktur PNPM Perkotaan yang 
ekstensif untuk melaksanakan program bantuan sosial, layanan sosial, pelatihan, dan mungkin pembiayaan 
mikro melalui restrukturisasi rancangan program.    

Di masa mendatang, prioritas Pemerintah Indonesia adalah untuk mengembangkan lebih lanjut kebijakan 
dan program yang secara proaktif merencanakan pertumbuhan dan perluasan perkotaan guna mencegah 
meningkatnya permukiman informal di masa depan dan meminimalisir potensi dampak berbahaya dari 
paparan bencana alam karena semakin terkonsentrasinya orang dan aset di perkotaan. Kebijakan yang proaktif 
mencakup perencanaan penggunaan lahan, program perumahan, dan perencanaan transportasi. Contoh 
lokasi dan proyek pelayanan di masa lalu memberikan banyak pembelajaran serta pendekatan prospektif 
untuk sebagian kota-kota besar dan kecil. Di kota-kota dimana terdapat kendala terkait tanah, melakukan 
investasi pada transportasi yang efisien dapat membuka daerah baru di tanah yang aman dan mengurangi 
harga tanah, sehingga meningkatkan pilihan permukiman secara keseluruhan. Namun demikian, kebijakan 
tersebut harus dikelola dengan baik melalui perencanaan perkotaan, karena jika tidak dapat berakibat pada 
terpencarnya perkotaan secara tidak merata.   

24 Lihat Micro-Credit Ratings International Limited, 2012, Dana Pinjaman Bergulir di Indonesia untuk kinerja keuangan dan kebutuhan pembangunan 
kapasitas, mimeo.  
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Meningkatkan Akses terhadap Kredit. Sepertinya sangat sedikit rumah tangga perkotaan, dimana sebagian 
besar rumah tangga tersebut hanya terlibat dengan kegiatannya sendiri, yang menerima kredit usaha dari 
program-program yang ada. Kredit untuk memulai atau memperluas usaha adalah kebutuhan program yang 
paling dianggap penting oleh kelompok terfokus untuk masyarakat miskin perkotaan – baik untuk laki-laki 
maupun perempuan. Dibawah Program P2KP aslinya, dana pinjaman bergulir disiapkan untuk membantu 
masyarakat miskin perkotaan dalam mengembangkan usahanya sehingga menjadikan mereka lebih layak 
untuk menerima pinjaman dari bank. Tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan ketersediaan 
kredit dan pada akhirnya mendorong bank-bank komersial untuk lebih aktif melayani masyarakat miskin yang 
produktif. PNPM Perkotaan sedang dalam proses menghentikan Dana Pinjaman Bergulir di komunitas yang 
tidak dapat memfungsikannya dengan baik. Studi terbaru dari Dana Pinjaman Bergulir (RLF) mengidentifikasi 
beberapa masalah dengan dana pinjaman bergulir.24 Salah satu permasalahan kunci adalah kurangnya 
pemahaman di antara anggota masyarakat tentang tujuan program, terutama kesalahan anggapan bahwa 
dana tersebut merupakan ‘hibah’ dan bukan ‘pinjaman’, sehingga mengakibatkankan rendahnya kinerja 
pengembalian pinjaman. Masalah lainnya berkaitan dengan kurangnya strategi yang jelas untuk menjamin 
pengembangan kelembagaan yang tepat dan keberlanjutan dana pinjaman bergulir tersebut. Tidak jelas 
apakah sektor swasta atau LSM akan masuk untuk mengisi kesenjangan ini. Terdapat banyak kemungkinan 
untuk mencari model lainnya dan mendapatkan pemahaman tambahan tentang program mana yang bekerja 
dengan baik dan mana yang tidak dalam konteks perkotaan dengan perkembangan yang ada sekarang.   

II)	KEBIJAKAN	SOSIAL

Memperluas Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin Perkotaan. Indonesia 
telah membuat kemajuan yang baik dalam indikator pembangunan manusianya, terutama dalam pendidikan 
dengan akses terhadap pendidikan primer yang hampir menjangkau semua orang. Akan tetapi kesenjangan 
masih muncul dalam hal keikutsertaan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.  Sudah jelas melalui kelompok 
terfokus dan wawancara bahwa masyarakat miskin menganggap tinggi nilai pendidikan bagi anak-anak 
mereka, namun lalu menyadari biaya sekolah yang sangat membebani, kemungkinan terkait waktu dan 
sifat biaya sekolah dan biaya terkait lainnya yang tidak terbuka. Bantuan lebih besar untuk mencakup biaya 
pendidikan menempati peringkat kebutuhan yang tinggi baik untuk laki-laki maupun perempuan miskin. 
Persepsi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang ada saat ini, termasuk BSM (beasiswa untuk siswa miskin) 
dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tidaklah memadai. Secara khusus, BSM memiliki kelemahan yaitu 
waktu (dana dikeluarkan berbulan-bulan setelah pendaftaran), yang membatasi manfaatnya bagi rumah 
tangga yang kesulitan uang pada saat pendaftaran sekolah. Perancangan ulang BSM untuk mengatasi 
kekurangan ini akan memberikan manfaat signifikan bagi anak-anak dan rumah tangga yang kurang mampu.

Terkait dengan kesehatan, analisis tersebut hanya fokus pada distribusi manfaat vaksinasi anak dan kehadiran 
tenaga medis profesiolan saat kelahiran. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mencanangkan vaksinasi 
universal dan program pelaksanaan kesehatan, rendahnya tingkat vaksinasi lengkap pada anak-anak yang 
berada di kuintil termiskin menimbulkan kekuatiran tersendiri dan menunjukkan adanya kebutuhan akan 
penjangkauan yang lebih baik, kemungkinan mencakup program yang memberikan lebih dari sekedar akses 
dan secara langsung menangani motivasi orang tua dan insentif seperti PKH.  

Meningkatkan efisensi penetapan sasaran dan perancangan kembali program. Tantangan terkait efisiensi 
penetapan sasaran telah diketahui oleh Pemerintah Indonesia, yang berencana merasionalisasikan sistem 
dengan menetapkan Sistem Penargetan Nasional (NTS) untuk semua program perlindungan sosial yang 
ditujukan untuk rumah tangga. NTS akan menciptakan suatu database rumah tangga miskin, dimana dari 
database tersebut, agensi pelaksana dapat membuat daftar penerima manfaat yang memenuhi syarat untuk 
memperoleh berbagai program sosial. Di bawah sistem ini, suatu rumah tangga miskin akan secara otomatis 
didaftarkan di semua program yang syaratnya terpenuhi oleh rumah tangga tersebut. Dalam melaksanakan 
NTS, sangat penting untuk menjamin bahwa semua rumah tangga miskin perkotaan, termasuk mereka yang 
tinggal di permukiman informal, telah memenuhi syarat. Peningkatan lain dalam menetapkan sasaran dan 
pelaksanaan program perlindungan sosial secara keseluruhan tercantum di World Bank (2012).25

25 World Bank, 2012, Protecting Poor and Vulnerable Households in Indonesia, Jakarta, Indonesia.
26 Kami berterima kasih kepada staf Bank Dunia di Jakarta, dan terutama kepada Amri Ilmma, untuk diskusinya mengenai SUSENAS yang sangat membantu, 

serta memberikan data kepada kami. 
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Guna sebaik-baiknya memenuhi kebutuhan masyarakat miskin perkotaan, kemungkinan diperlukan juga 
untuk merancang ulang beberapa program yang ada. Dalam kasus BSM, waktu dikeluarkannya manfaat, 
dan dalam kasus Jamkesmas, merevisi kombinasi layanan medis gratis, peningkatan fasilitasi dan jangkauan 
untuk rumah tangga miskin, dan merevisi paket manfaat medis itu sendiri, sehingga membuatnya lebih 
efektif secara biaya. Subsidi beras Raskin saat ini adalah pendekatan yang sangat mahal dan tidak efisien 
untuk menjangkau masyarakat miskin, karena banyaknya kebocoran dan biaya operasional yang tinggi. 
Untuk program PNPM-Perkotaan, terdapat banyak ruang untuk memperkuat program sosial dan ekonomi 
guna memenuhi prioritas yang disebutkan oleh masyarakat miskin perkotaan.  Kehadiran PNPM-Pekotaan 
di semua kelurahan memberikan peluang untuk perubahan rancangan untuk mengakomodir kebutuhan 
tersebut, serta menggunakan fasilitator program untuk membantu masyarakat miskin mengakses program 
bantuan sosial sebagaimana dilakukan melalui model program Generasi (dibawah PNPM-Perdesaan).

Selama diskusi kelompok terfokus untuk studi ini dan studi PNPM-Perkotaan,  beberapa prioritas yang 
disebutkan oleh masyarakat miskin perkotaan, seperti program sosial dan ekonomi, tidak tercakup oleh 
program-program yang ada. Kehadiran PNPM-Perkotaan di semua kelurahan memberikan peluang untuk 
terjadinya perubahan rancangan program guna mengakomodir kebutuhan tersebut melalui peningkatan 
dukungan terhadap program sosial dan ekonomi, dan mungkin menggunakan model program Generasi 
(dibawah PNPM-Perdesaan) dimana fasilitator membantu masyarakat miskin mengakses program jaring 
pengaman, membantu dengan biaya sekolah, dll. Senada dengan hal tersebut, perancangan ulang program 
BSM dengan mengatasi permasalahan waktu pencairan bantuan sebagaimana disebutkan di atas dapat 
secara substansial meningkatkan dampak program. Penelitian lebih lanjut sedang dilakukan untuk lebih 
memahami kebutuhan ini dan bagaimana sebaik mungkin memenuhinya di bawah program-program yang 
ada.  

Menjamin Rumah Tangga Terhadap Resiko Kekurangan Penghasilan. Pemerintah Indonesia telah bekerja 
cukup baik dalam meredam dampak resiko sistemik atau makro ekonomi, dalam bentuk program pemberian 
uang tidak bersyarat pada tahun 2005 dan 2008-9 melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program 
tersebut dirancang untuk memberikan kompensasi kepada rumah tangga miskin atas melonjaknya harga 
minyak tanah, walaupun program ini hanyalah berbasis sementara dan bukan merupakan bagian dari jaring 
pengaman sosial. Namun, tren analisis kemiskinan menunjukkan bahwa kerentanan terhadap perubahan 
yang tidak biasa atau tiba-tiba berlanjut dengan pergerakan substansial rumah tangga yang masuk dan 
keluar dari kemiskinan. Hal ini digarisbawahi oleh tanggapan dari kelompok terfokus dan wawancara, yang 
mengacu pada permasalahan kehilangan sumber penghasilan atau mempunyai pekerjaan yang tidak stabil, 
serta kurangnya lapangan pekerjaan secara umum. Lebih umum lagi, data kualitatif menunjukkan dengan 
jelas bahwa terjadi kekurangan penghasilan sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi banyak 
masyarakat miskin perkotaan.  

Sebagaimana dicatat oleh World Bank (2012), meski banyaknya program bantuan yang ada, sangat sedikit 
yang saat ini ada untuk melindungi rumah tangga terhadap resiko tak terduga dari kehilangan pekerjaan (atau 
dari penyakit atau guncangan tiba-tiba lainnya). Paket JPS awal sebagai tindakan untuk menyeimbangkan 
dampak Krisis Keuangan Asia meliputi sejumlah program lapangan pekerjaan sementara. Hal ini tampaknya 
berhasil dalam meningkatkan penghasilan rumah tangga serta menetapkan targetnya dengan baik, tetapi 
kini sudah tidak ada lagi (Sumarto dan Bazzi 2011), sehingga menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk 
memperluas jaring pengaman untuk memasukkan jenis-jenis bantuan yang dapat meredam guncangan 
sementara dalam rumah tangga.   

Kesimpulannya, studi ini menunjukkan sejumlah bidang-bidang kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan 
perkotaan yang dapat dilaksanakan Pemerintah Indonesia dalam jangka pendek hingga menengah. 
Pemerintah Indonesia berada dalam posisi yang tepat untuk secara proaktif memenuhi kebutuhan yang 
ada dan yang akan muncul seiring cepatnya urbanisasi dengan perencanaan yang seksama dan komitmen 
yang kuat. Ini adalah peluang yang tidak dimiliki banyak negara dan sebaiknya tidak dilewatkan begitu saja.    
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A1.  Sumber Data untuk Analisis Kemiskinan 
dan Insiden Manfaat 
SUSENAS
Sumber data utama yang digunakan di laporan ini adalah Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), suatu 
survey rumah tangga tahunan yang mewakili skala nasional yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). 
Ada dua survey SUSENAS utama, survey lintas bagian yang dilaksanakan di bulan Juli dan survey panel 
tahunan di bulan Maret. Survey di bulan Juli mengumpulkan sampel sebanyak 250.000 rumah tangga. 
Ukuran dan rancangan survey memungkinkan analisis dilakukan di tingkat Kabupaten. Modul konsumsi 
terperinci dikumpulkan dalam interval 3 tahun, terakhir kali di tahun 2008. Modul konsumsi yang lebih kecil 
dilakukan pada tahun di antara interval 3 tahun tersebut, tetapi karena perbedaan angket, agregat konsumsi 
dari tahun-tahun tersebut tidak dapat dibandingkan dengan (dan kurang dapat diandalkan dibandingkan 
dengan) tahun-tahun dimana modul penuh dilaksanakan. Survey di bulan Maret adalah survey panel 
tahunan terhadap jumlah rumah tangga yang lebih kecil, awalnya dimulai dengan mengamati 10.000 rumah 
tangga di SUSENAS bulan Juli 2002 selama tiga tahun. Dua panel tiga tahunan selanjutnya telah diambil dari 
sampel survey Juli. Di 2007, ukuran sampel survey Maret ditingkatkan menjadi 65.000 rumah tangga guna 
mendapatkan perkiraan yang dapat dipercaya mengenai kemiskinan di tingkat provinsi (baik perdesaan 
maupun perkotaan). Panel tersebut mengumpulkan data konsumsi terperinci setiap tahun, sehingga dapat 
digunakan untuk memantau kemiskinan dari tahun ke tahun.

Meskipun survey Juli dengan data konsumsi yang diperluas awalnya tampak paling menjanjikan untuk 
laporan ini, beberapa inkonsistensi menyebabkan data ini tidak digunakan untuk melaksanakan analisis 
pemisahan perkotaan-perdesaan seiring waktu. Karena survey Maret dan Juli cukup representatif dan hanya 
berjarak beberapa bulan, tingkat kemiskinan di tahun tertentu di kedua survey tersebut seharusnya hampir 
sama, terutama pada tahun-tahun dimana modul konsumsi penuh juga dilaksanakan di survey Juli.  Tingkat 
kemiskinan nasional yang diambil dari survey Juli menggunakan agregat konsumsi BPS, pembobotan sampel, 
dan garis kemiskinan umumnya cocok dengan tingkat kemiskinan nasional di bulan Maret. Namun, kecuali 
tahun 2008, perkiraan kemiskinan di perkotaan dari Juli dan Maret cukup berbeda, dan tingkat kemiskinan 
perdesaan juga berbeda (survey Juli menunjukkan kemiskinan perkotaan yang jauh lebih rendah, dan 
kemiskinan yang lebih tinggi di perdesaan jika dibandingkan dengan survey Maret). Diskusi dengan staf Bank 
Dunia di Jakarta serta dengan staf BPS menunjukkan bahwa skema pembobotan yang berbeda dan definisi 
populasi perdesaan dan perkotan diterapkan selama pengumpulan dan analisis survey Juli dan Maret hingga 
2008 (ketika pendekatannya terharmonisasi)26, mengakibatkan pada inkonsistensi fundamental dalam 
tingkat kemiskinan sebelum tanggal tersebut. Permasalahan lain juga muncul27, dimana menurut konsultasi, 
perbandingan data Juli sebelum dan sesudah 2008 tidak valid. 

27 Masih terdapat beberapa ketidakcocokan yang tidak dijelaskan, contohnya dalam tahun tertentu, seperti 2004, presentase populasi perkotaan (43.2%) 
tetap sama untuk Maret dan Juli, namun, tingkat kemiskinan perkotaanya jauh lebih rendah di bulan Juli(8.6% vs. 12.1%). Masalah selanjutnya yang di-
identifikasi oleh staf Bank Dunia di Jakarta adalah adanya penghentian distribusi konsumsi per kapita pada atau di dekat garis kemiskinan di data Juli 2008, 
sehingga untuk beberapa Kabupaten ada beberapa rumah tangga yang berada di bawah garis, sementara di Kabupaten lainnya hanya ada beberapa 
yang berada di atas garis. Pemeriksaan data kami sendiri mengkonfirmasi penghentian ini, yang akan tetap tak bisa dijelaskan. 

28 Lihat Frankenberg and Karoly (1995), Frankenberg and Thomas (2000), and Strauss et al. (2004, 2009) untuk perincian lebih lanjut dari empat gelombang 
IFLS.
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Mengingat hal tersebut, studi ini mengandalkan survey Maret untuk analisis kemiskinan. Sebagai catatan, 
penggunaan panel ini untuk menganalisis pola dan tren kemiskinan perkotaan mempunyai beberapa 
kelemahan. Pertama, karena sampelnya lebih kecil, analisis hanya dapat dilakukan di tingkat provinsi (dan 
perdesaan/perkotaan). Kedua, terdapat kekuatiran akan keterwakilan. Ketika mengamati rumah tangga yang 
sama pada waktu tertentu, perubahan dalam hal penghasilan atau kemiskinan karena kondisi ekonomi 
sulit untuk dibedakan dari perubahan karena siklus hidup (pendapatan naik atau turun seiring dengan usia 
dan pengalaman, perubahan demografis rumah tangga). Selama siklus pendek tiga tahun dari masing-
masing panel sampel, hal ini mungkin hanyalah kekhawatiran kecil. Terdapat juga masalah penurunan. Salah 
satu upaya untuk mengaitkan panel selama dua tahun berturut-turut menemukan tingkat pengurangan 
sebanyak 15% rumah. Meskipun BPS menggantikan rumah tangga yang hilang dengan rumah tangga lain 
di Kelompok yang sama, penurunan ini (atau sebaliknya, kegagalan tindak lanjut) mungkin bukanlah sesuatu 
yang acak dalam hal variabel kepentingan, oleh karena itu mengurangi keterwakilan sampel seiring waktu. 
Namun, dengan mengingat semua kekurangan ini, survey Maret merupakan data terbaik yang tersedia 
untuk tujuan memeriksa kemiskinan perdesaan-perkotaan seiring waktu, dan karenanya digunakan untuk 
analisis kami. Hal ini juga konsisten dengan praktek BPS dan Bank Dunia. 

Indonesian Family Life Survey
The Indonesian Family Life Survey (IFLS) digunakan untuk melihat dinamika kemiskinan jangka panjang di 
antara rumah tangga perkotaan. Untuk analisis tersebut, dibutuhkan panel data berkualitas tinggi. IFLS 
adalah salah satu panel survey terkemuka dari negara-negara berkembang dan, sejak pertama diterjunkan 
ke lapangan di tahun 1993 hingga yang terbaru di 2007-2008, adalah salah satu yang paling lama melakukan 
survey tersebut. RAND telah melakukan IFLS sejak awal, bekerja sama dengan berbagai kolaborator 
Indonesia dan berbasis di A.S. IFLS 2007 mempunyai ukuran sampel sebanyak 13,536 rumah tangga, yang 
7,094 di antaranya adalah rumah tangga perkotaan.28 IFLS mengambil tindakan yang sangat sulit untuk 
menghubungi kembali panel rumah tangga dan individu, termasuk mereka yang mungkin telah berpindah 
dari lokasi asli mereka, dan menghasilkan salah satu tingkat gesekan terendah dari panel survey manapun. 
Ada kemungkinan untuk mencocokkan sekitar 90% individu di sepanjang survey 2000 dan 2007, yang mana 
hal tersebut sangat menakjubkan karena pendeknya waktu antara kedua ronde tersebut. Dalam hal ini, IFLS 
mempunyai lebih banyak pemahaman dinamika kemiskinan individu dibandingkan dengan panel SUSENAS.

Kekurangan IFLS ialah tidak mewakili tingkat nasional; hanya sekitar separuh provinsi di Indonesia yang 
termasuk ke dalam kerangka samplingnya. Meski demikian, provinsi-provinsi tersebut terdiri atas lebih 
dari 80% populasi di Indonesia. Provinsi yang tidak tercakup ke dalam IFLS sebagian besar adalah provinsi 
di Indonesia Timur. Wilayah ini cenderung lebih miskin dari provinsi yang tercakup, yang mungkin dapat 
dianggap sebagai kelemahan jika diadakan pengkajian kemiskinan. Walaupun terdapat beberapa pusat 
perkotaan penting (seperti Ambon, Jayapura) di provinsi-provinsi tersebut, wilayah lainnya sebagian besar 
adalah perdesaan, oleh karena itu tidak terlalu penting untuk tujuan pengkajian kemiskinan perkotaan. 

29 Kami berterima kasih kepada John Strauss dan Bondan Sikoki, PI dari IFLS, untuk mengizinkan kami untuk mengambil sampel dari daftar komunitas IFLS 
dan memberikan akses terhadap tanda pengenal kelurahan untuk tujuan ini.

Lampiran: Metodologi
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A2.  Analisis Kualitatif Kemiskinan Perkotaan 
Guna melengkapi profil kemiskinan kuantitatif, studi kualitatif masyarakat miskin perkotaan di sejumlah lokasi 
di seluruh Indonesia juga dilaksanakan. Pekerjaan lapangan untuk analisis kualitatif kemiskinan dilakukan 
bersama-sama dengan evaluasi proses PPNP Perkotaan yang telah didiskusikan. Pekerjaan ini dilakukan 
bekerja sama dengan Survey Meter, sebuah perusahaan penelitian dan survey yang berbasis di Yogyakarta, 
dan mitra penyelenggara IFLS.  

Pemilihan Lokasi
Terdapat banyak potensi kriteria untuk memilih lokasi, namun beberapa diantaranya merupakan kriteria kunci, 
yaitu memiliki keterwakilan geografis yang luas serta variasi tingkat kemiskinan. Selanjutnya, untuk evaluasi 
PNPM, perlu untuk memasukkan beberapa lokasi yang berpartisipasi dalam percontohan untuk proyek 
PLPBK (ND). 13 kelurahan ‘non-PLPBK’ dipilih dari sampel komunitas perkotaan dalam Indonesian Family Life 
Survey.29 Pengambilan sampel dari lokasi-lokasi IFLS memungkinkan untuk menyusun tingkat kesejahteraan 
komunitas (selain dengan cara ini, data yang dapat dipercaya di tingkat kelurahan sulit didapat).Melihat 
cakupan IFLS, sampel dari komunitas yang terpilih telah secara memadai mewakili masyarakat perkotaan di 
seluruh Indonesia.30

Stratifikasi regional telah dilaksanakan berdasarkan diskusi dengan tim Bank Dunia di Washington D.C dan 
spesialis PNPM-Perkotaan di Bank Dunia Jakarta, serta para ahli lainnya. Pembagian 13 kelurahan perkotaan 
non-PLPBK menurut wilayahnya adalah sebagai berikut: 3 dari Jawa Barat, 3 dari Jawa Timur, 3 dari Jawa 
Tengah, termasuk dua lokasi uji lapangan di Yogyakarta dan satu dari provinsi Jawa Tengah, 2 dari Sumatra 
Utara, dan 2 dari Sulawesi Selatan. Pembagian ini dipilih untuk mencapai keterwakilan geografis yang tepat, 
berdasarkan baik populasi perkotaan maupun alokasi dana PNPM-Perkotaan di semua wilayah tersebut. 

Untuk menyusun strata/tingkatan kesejahteraan di dalam wilayah-wilayah ini, dibuat indeks kesejahteraan 
komunitas dari survey komunitas IFLS.31 Untuk memilih lokasi di Jawa Barat dan Jawa Timur, kelurahan 
dikategorikan ke dalam tiga tingkat kesejahteraan berdasarkan nilai indeks ini: kurang dari atau sama dengan 
persentil ke-33 dalam distribusi nasional dari indeks untuk semua kelurahan perkotaan di IFLS (atau ‘miskin’); 
antara persentil ke-33 dan ke-66 (‘berkecukupan’); dan diatas persentil ke-66 (‘kaya’). Satu kelurahan lalu 
dipilih secara acak dari setiap kategori di Jawa Barat, dan satu untuk setiap kategori di Jawa Timur. Untuk 
Sulawesi dan Sumatra Utara, masing-masing dipilih dua lokasi, dilakukan prosedur yang serupa untuk 
memilih satu kelurahan dari di bawah dan satu dari di atas persentil ke-50 dari indeks kesejahteraan (‘kaya’). 
Di Jawa Tengah, satu lokasi secara acak diikutsertakan. Lokasi pengganti juga dipilih secara acak di dalam 
setiap tingkatan kesejahteraan.32

30 Sebelumnya kami mencatat bahwa IFLS tidak mencakup semua provinsi. Kecilnya ukuran sampel serta pertimbangan logistik menyebabkan tidak semua 
provinsi dapat diambil sampelnya untuk kegiatan pengumpulan data ini.

31 Indeks ini berdasarkan dari variabel dari survey komunitas IFLS berikut ini: indikator apakah jenis jalan utama di kelurahan merupakan semen/aspal, 
persentase rumah dengan listrik, indikator apakah terdapat sistem pembuangan limbah, persentase rumah yang mendapatkan air dari pipa, dan bagian 
rumah tangga yang memperoleh jatah beras. Variabel ini distandardisasikan dan dijumlahkan untuk menciptakan suatu indeks.

32 Proses pemilihan itu sendiri bekerja dengan cara berikut ini: di dalam setiap wilayah gabungan/lapisan kekayaan, kami memberikan nomor acak kepada 
masing-masing kelurahan, lalu mengurutkan peringkat kelurahan tersebut di dalam lapisan kekayaan dengan nomor tersebut. Lokasi dengan nomor 
tertinggi di masing-masing kelurahan dipilih. Lokasi dengan nomor tertinggi kedua dipilih sebagai lokasi “pengganti”. 
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Proses pemilihan lokasi menjamin variasi dalam hal kesejahteraan dan lokasi geografis, namun lokasi yang 
terpilih juga memiliki dimensi lain yang bervariasi. Meskipun seluruh kelurahan yang berpartisipasi dalam 
PNPM-Perkotaan secara resmi diperuntukkan sebagai lingkungan perkotaan, tingkat urbanisasinya sangat 
bervariasi. Contohnya,  Cengkareng Timur di Jakarta adalah lingkungan yang sangat  berkarakteristik kota 
dengan fitur-fitur yang biasa ditemukan di kota besar: perumahan kecil bertingkat, sektor komersial yang 
substansial, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Sebaliknya, lokasi lain tidaklah terlalu terurbanisir. 
Pancuran Gerobak adalah kelurahan di tepi bukit di kota pesisir yang relatif kecil sementara Karo adalah 
lingkungan perkotaan dengan kepadatan penduduk rendah di ujung kota daratan. Beberapa kelurahan 
bahan terlihat seperti perdesaan: Triharjo, misalnya, memiliki kepadatan penduduk rendah, sektor pertanian 
yang substansial, banyak jalan yang belum diaspal, dan beberapa layanan dasar yang digunakan bersama 
(seperti toilet, mata air untuk mencuci/mandi). Kelurahan lain yang kami pilih di Kulon Progo juga relatif 
seperti ‘perdesaan’, walaupun tidak terlalu agraris dan memiliki tingkat kepadatan rumah-rumah yang lebih 
tinggi. 

Dua kelurahan di Kabupaten Cirebon di Jawa Barat merupakan contoh keragaman wilayah dimana 
PNPM-Perkotaan beroperasi. Hulu Bateng Lor adalah wilayah pertanian di pinggir kabupaten sementara 
Astana sangat dekat dengan pusat kota. Walaupun berada di pinggir kota besar, Hulu Bateng Lor masih 
mempertahankan suasana desa kecil di perdesaan. Meskin sebagian penduduknya bekerja di kota, sebagian 
besar kegiatan ekonominya bergerak di sektor pertanian. Astana, meski berdekatan dengan pusat kota, 
tidak memiliki kepadatan selayaknya wilayah perkotaan lainnya. Sebagian besar keluarga tinggal di rumah-
rumah (satu tingkat) dan bukan di gedung-gedung bertingkat, dan ada kanal kecil di samping trotoar, jadi 
mobil tidak melintas tepat di sebelah rumah. Namun demikian, wilayah di pinggir kelurahan memperoleh 
pendapatannya langsung dari salah satu jalan tersibuk kota Cirebon. Meskipun sebagian penduduk bekerja 
di dalam kelurahan (terutama menjaga toko-toko kecil), sebagian besar dari mereka bekerja di sekitar kota.

Di Jawa Timur, tiga lokasi yang terpilih menunjukkan variasi yang kuat dalam tingkat urbanitas dan 
perbedaan antara yang miskin dan tidak miskin. Di Probolinggo, Wiroborang memiliki kepadatan penduduk 
perkotaan menengah yang tinggal di rumah-rumah kecil untuk satu keluarga, banyak di antara rumah-
rumah tersebut merupakan rumah kontrakan, dan sedikit heterogenitas antara rumah tangga miskin dan 

Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi Indeks kesejahteraaan

Triharjo Kulon Progo D.I. Yogyakarta Tinggi

Karo Pematang Siantar Sumatera Utara Tinggi

Cengkareng Timur Jakarta Barat Jakarta Tinggi

Tambakrejo Surabaya Jawa Timur Tinggi

Pancuran Gerobak Sibolga Sumatera utara Menengah

Astana Cirebon Jawa Barat Menengah

Kauman Surakarta Jawa Tengah Menengah

Lirboyo Kediri Jawa Timur Menengah

Antang Ujung Pandang Sulawesi Selatan Menengah

Ngestiharjo Kulon Progo D.I. Yogyakarta Rendah

Wiroborang Probolinggo Jawa Timur Rendah

Rantepao Tana Toraja Sulawesi Selatan Rendah

Hulu Banteng Lor Cirebon Jawa Barat Rendah

TABEL LAMPIRAN 1:  LOKASI STUDI
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tidak miskin. Tambakrejo, Surabaya, menunjukkan perbandingan yang mencolok antara masyarakat miskin 
dan tidak miskin: Mereka yang tidak miskin tinggal di lingkungan perkotaan dengan kepadatan penduduk 
rendah, yang dicirikan oleh rumah-rumah keluarga bertingkat di jalan-jalan lebar dengan drainase yang 
baik, dengan banyak di antara rumah tersebut memiliki mobil yang diparkir di dalam gerbang; sedangkan 
banyak di antara masyarakat miskin yang tinggal di tanah perusahaan kereta api di sepanjang rel di daerah 
kumuh berkepadatan penduduk tinggi dengan layanan dasar yang terbatas. Lirboyo, Kediri, adalah wilayah 
perbatasan kota yang besar, yang dicirikan oleh kepadatan penduduk yang rendah, serta campuran antara 
usaha pertanian dan usaha kecil. Jalan-jalan umumnya sudah diaspal, tetapi di luar listrik, ada beberapa 
layanan dasar yang digunakan bersama. 

Di Sulawesi Selatan, lokasi-lokasi terpilih menunjukkan perbedaan tingkat urbanitas yang sangat mencolok. 
Antang, Ujung Pandang, adalah lingkungan perkotaan dengan perpaduan masyarakat miskin dan hampir 
miskin yang tinggal di kondisi kepadatan penduduk sedang (rumah-rumah keluarga kecil yang saling 
bersebelahan) dengan layanan dasar yang terbatas. Sebaliknya, Rantepao, Tanah Toraja, adalah wilayah 
perbatasan kota/perdesaan dengan kepadatan penduduk rendah, bidang usaha merupakan perpaduan 
antara pertanian dan usaha kecil, dan layanan dasar yang digunakan bersama diluar listrik.

Terakhir, setelah berkonsultasi dengan staf Bank Dunia di Jakarta, tiga lokasi lain juga dipilih dari lokasi-lokasi 
percontohan Pembangunan Lingkungan, dengan tujuan agar kami memiliki sub-sampel dengan sejumlah 
pengalaman (yang relatif berhasil) dari program tersebut. Dua lokasi terletak di Jawa Tengan dan satu di 
Jawa Barat. Semua lokasi tersebut berada di dalam kota-kota berukuran sedang atau besar, termasuk satu 
kelurahan di Bandung, salah satu dari tiga kota terbesar di Indonesia. 

Metodologi Kualitatif 
Di setiap komunitas, diadakan survey cepat terhadap rumah tangga miskin bersama dengan prosedur 
penyaringan secara seragam yang dirancang untuk merekrut peserta yang tepat untuk kelompok terfokus 
dan wawancara mendalam. Kriteria utama pemilihan responden di kedua studi tersebut dan kelompok 
kedua dari kelompok terfokus yang berorientasi pada PNPM yang dilaksanakan selama kunjungan lokasi yang 
sama adalah mereka harus berasal dari rumah tangga miskin. Pemilihan rumah tangga untuk penyaringan 
ini dilakukan berdasarkan daftar rumah tangga miskin di komunitas tersebut, yang dikembangkan sebagai 
bagian dari implementasi PNPM-Perkotaan. Untuk studi PNPM dan studi kemiskinan, direkrutlah sekelompok 
peserta kelompok terfokus dan wawancara yang berbeda. Di setiap komunitas, terdapat satu kelompok 
terfokus tentang kemiskinan untuk laki-laki, dan satu untuk perempuan, selain satu untuk wawancara 
mendalam. 

Protokol kelompok terfokus dan wawancara mendalam untuk analisis kemiskinan dirancang untuk 
membahas masalah-masalah berikut ini: 

• Persepsi responden tentang kemiskinan mereka sendiri, penyebab dan hambatan untuk keluar dari 
kemiskinan;

• Strategi untuk mengatasi sumber daya yang kurang memadai (baik kekurangan permanen dan semen-
tara);

• Perbedaan penyebab dan dampak kemiskinan untuk laki-laki dan perempuan;
• Kebutuhan yang dianggap perlu, termasuk bentuk-bentuk bantuan pemerintah yang dibutuhkan.

Protokol serta prosedur penyaringan direvisi secara seksama berdasarkan temuan dari pengujian 
percontohan. Para penulis membuat catatan untuk kelompok terfokus dan wawancara lalu mengembangkan 
catatan mereka dengan menggunakan format yang telah disiapkan serta dibantu dengan rekaman suara. 
Catatan terperinci ini lalu dituangkan langsung ke dalam laptop dan lalu diterjemahkan oleh SurveyMeter 
dan dikirim ke RAND. Tim pengkodean di RAND menggunakan piranti lunak manajemen teks Atlas.ti untuk 
mengkodekan transkrip ke dalam tema-tema kunci yang disebutkan di atas. Hasil dari proses ini digunakan 
untuk analisis. Perincian lebih lanjut dari prosedur pekerjaan lapangan dan analisis data dapat ditemukan di 
Burger et al (2011).
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