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DAFTAR SINGKATAN 
 
APK                   : Angka Partisipasi Kasar 

APM                   : Angka Partisipasi Murni 

AKI   : Angka Kematian Ibu 

AKB   : Angka Kematian Bayi 

AKABA/AKBA  : Angka Kematian Balita 

APBD               : Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

BDT                  : Basis Data Terpadu 

BPS                   : Badan Pusat Statistik 

CSR                 : Coorporate Social 

Responsibility 

Ditjen PMD     : Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

FGD                  : Focus Group Discussion 

Kemendagri     : Kementerian Dalam Negeri 

MA   : Madrasah Aliyah 

MI                       : Madrasah Ibtidaiyah 

MTs   : Madrasah Tsanawiyah 

PLN   : Perusahaan Listrik Negara 

Perpres             : Peraturan Presiden 

Permendagri   : Perauran Menteri Dalam 

Negeri 

PPLS                 : Pendataan Program 

Perlidungan Sosial 

PDRB                : Produk Domestik Regional 

Bruto 

RAD   : Rencana Aksi Daerah 

Renja                : Rencana Kerja 

Renstra             : Perencanaan Strategis 

RPJMD            : Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah 

RPJMDes  : Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa 
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RKPD               : Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah 

SPKD               : Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah 

SKPD               : Satuan Kerja Perangkat 

Daerah 

SUSENAS        : Survey Sosial Ekonomi 

Nasional 

TNP2K             : Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan 

TKPK              : Tim Koordinasi 

Penanggulagan Kemiskinan 

SD                       : Sekolah Dasar 

SMP                   : Sekolah Menengah  

Pertama 

SMA   : Sekolah Menengah Atas 

SPM   : Standar Pelayanan Minimum 
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PENGANTAR 
 

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang 

mendesak dan memerlukan langkah-langkah 

penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu 

dan menyeluruh. Langkah-langkah tersebut harus 

ditujukan untuk mengurangi beban dan memenuhi 

hak-hak dasar warga negara secara layak untuk 

menempuh dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat.  

Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan 

untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara maka 

pemerintah menempatkan upaya penanggulangan 

kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut 

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dan selaras 

dengan kesepakatan global dalam mewujudkan 

pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) 

untuk mengurangi kemiskinan sebesar 50 persen pada 

tahun 2015 melalui Millennium Declaration. 

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) 

pemerintah masih memerlukan upaya yang lebih 

optimal dalam mempercepat penurunan tingkat 

kemiskinan. Sementara itu pemerintah bertujuan 

menurunkan kemiskinan sampai pada angka 8-10 % 

hingga tahun 2014 sebagaimana yang tertuang dalam 

dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN). Untuk itu diperlukan upaya-upaya 

untuk mendukung visi dan misi pemerintah dalam 

menanggulangi kemiskinan di Indonesia. 
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Harus diakui bahwa upaya-upaya penanggulangan 

kemiskinan yang dilaksanakan selama ini memiliki 

kelemahan maupun keberhasilan. Oleh karena itu, 

sejak tahun 2005, Pemerintah berupaya 

menyempurnakan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan baik dari sisi paradigma, anggaran, 

maupun instrumen program penanggulangan 

kemiskinan. 

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak semata 

merupakan tanggung jawab pemerintah pusat namun 

peranan pemerintah daerah juga sangat berpengaruh 

dalam membantu percepatan penurunan tingkat 

kemiskinan. 

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah 

daerah dalam mendukung upaya penanggulangan 

kemiskinan adalah dengan menempatkan 

kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Untuk itu 

perlu perumusan masalah kemiskinan yang lebih 

komprehensif di masing-masing daerah. Rumusan 

masalah tersebut selanjutnya dapat diacu dalam 

penyusunan dokumen strategis kebijakan di daerah, 

yaitu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(SPKD). SPKD ini diharapkan menjadi salah satu cara 

yang tepat dalam menjalankan peran penanggulangan 

kemiskinan oleh daerah. 

 

Sejalan dengan Undang-Undang No.25 tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan 

juga Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 



TNP2K | Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD 6 

 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

serta Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

PP No.8 tahun 2008, maka dapat dilihat bahwa SPKD 

seharusnya dapat mengisi, memperkaya dan memperkuat 

proses penyusunan, dan substansi dari setiap dokumen 

perencanaan dan pembangunan daerah, baik dokumen 5 

tahunan yakni RPJMD dan Renstra-SKPD, begitu juga 

dengan dokumen tahunan yakni RKPD dan Renja SKPD. 

Hal berikutnya yang membuat SPKD perlu adalah 

karena masalah kemiskinan merupakan masalah 

khas lokal (local specific), sehingga beda daerah akan 

memerlukan kebijakan yang berbeda pula, SPKD 

diperlukan untuk menjabarkan strategi dasar ke 

dalam konteks masalah lokal. Proses ini menjadi 

sangat strategis, mengingat dokumen SPKD bukanlah 

dokumen yang eksklusif, tetapi seharusnya inklusif. 

SPKD harus mengisi, memperkaya dan memperkuat 

proses penyusunan dokumen perencananaan dan 

penganggaran reguler di daerah. Hal ini sejalan dan 

sesuai dengan semangat otonomi daerah yang sedang 

berjalan menuju arah perbaikan kesejahteraan 

masyarakat di daerah. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu untuk 

memberikan petunjuk teknis dalam menyusun 

dokumen SPKD. Buku petunjuk teknis ini 

diharapkan menjadi acuan oleh TKPK Daerah 

dalam menyusun dokumen SPKD.  

 

Berbicara lebih lanjut tentang dokumen SPKD, 

berikut ini merupakan gambaran umum tentang 
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dokumen SPKD. 

 

APA ITU SPKD? 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010, SPKD adalah 

dokumen strategis daerah yang digunakan sebagai 

dasar kebijakan pembangunan daerah pada bidang 

penanggulangan kemiskinan daerah yang dimuat 

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) 

 

MENGAPA PERLU SPKD? 
Secara konseptual, kemiskinan memiliki dimensi yang 

sangat kompleks. Kemiskinan tidak sekedar terkait 

kekayaan material (pendapatan) semata, tetapi 

menyangkut berbagai aspek kehidupan ( e k o n o m i )  

dalam makna yang luas. 

Kompleksitas kemiskinan di suatu daerah juga 

dibentuk oleh kombinasi antara karakteristik wilayah 

(makro), komunitas (meso) dan rumah tangga (mikro) 

di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu SPKD 

diperlukan sebagai cara dalam mengurai persoalan yang 

kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan 

konsep, menentukan masalah utama, serta 

mempermudah pemahaman dan ruang lingkup 

intervensi kebijakan dalam menanggulangi 

kemiskinan. 

Selain itu prioritas permasalahan di setiap daerah akan 

berbeda sesuai dengan kondisi daerah tersebut, 
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menyangkut indikator kemiskinan dalam dimensi 

yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur dasar, dan lain-lain. Untuk itu SPKD 

perlu memastikan indikator tersebut menjadi prioritas 

dalam rencana intervensi yang disusun pemerintah 

daerah. 

Secara kontekstual, dalam era otonomi daerah peran 

pemerintah daerah sangat penting dalam menentukan 

prioritas kebijakan di daerah masing-masing, termasuk 

kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. 

Oleh karena itu isu kemiskinan dan tantangan 

penanggulangannya yang dinamis seperti perlunya 

percepatan, kecukupan perlindungan sosial, 

pertumbuhan yang inklusif dan lain-lain juga harus 

secara sistematis dan terencana masuk ke dalam 

RPJMD dan menjadi prioritas dalam rencana kerja 

tahunan daerah yakni RKPD dan rencana kerja SKPD 

(Renja SKPD). 

BAGAIMANA SPKD MEMBANTU 

DALAM PERENCANAAN 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN? 
Untuk mengetahui bagaimana SPKD dapat mengisi dan 

mempertajam kualitas dokumen perencanaan 

pembangunan regular daerah, dapat dilakukan melalui 

pendekatan penguatan dan intervensi terhadap 

proses/tahapan penyusunan dokumen, serta penguatan 

substansi dan integrasi dokumen yang disusun dalam 

SPKD, sebagai berikut:  
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1. Pendekatan substansi SPKD terhadap substansi 

RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja-

SKPD terkait percepatan penanggulangan 

kemiskinan. Dalam pendekatan ini, fokus utamanya 

adalah bagaimana SPKD dapat mengisi, 

mempertajam dan memperkaya substansi dari setiap 

dokumen perencanaan dan penganggaran reguler 

daerah dengan cara memastikan seluruh substasi dari 

setiap bagian dalam SPKD dapat mengisi dan 

mempertajam substansi dari setiap bagian yang 

terkait dengan isu percepatan penanggulangan 

kemiskinan di dalam RPJMD, RENSTRA SKPD, 

RKPD, dan RENJA SKPD.  

*Untuk penjelasan lebih detail dapat dilihat pada 

lampiran 1 Juknis ini 

 

2. Pendekatan SPKD terhadap tahapan dan tata 

cara penyusunan dokumen RPJMD, Renstra 

SKPD, RKPD dan Renja-SKPD terkait substansi 

SPKD. Dalam pendekatan ini yang menjadi fokus 

adalah bagaimana substansi dari setiap bagian dalam 

SPKD dapat mengisi, memperkaya, dan 

mempertajam tahapan dalam penyusunan dokumen 

perencanaan dan penganggaran regular daerah, 

dalam hal ini adalah RPJMD, RENSTRA SKPD, 

RKPD, dan RENJA SKPD. Adapun tahapan dalam 

setiap penyusunan Dokumen RPJMD, RENSTRA 

SKPD, RKPD dan RENJA SKPD yang perlu 

mengacu kepada SPKD adalah: 

a. Tahapan persiapan penyusunan dokumen; 

dalam tahapan ini substansi SPKD sangat 

diperlukan agar dapat memperkaya dan 
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mempertajam dokumen perencanaan dan 

penganggaran reguler daerah adalah: 1) 

pemanfaatan data BDT (Basis Data Terpadu) 

yang berasal dari data PPLS tahun 2011 sebagai 

baseline/kondisi awal dari setiap penyusunan 

indikator sasaran; 2) pemanfaatan hasil 

identifikasi masalah kemiskinan utama dan 

multidimensi di daerah; 3) pemanfaatan 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

atau menjadi determinan dari masalah 

kemiskinan; 4) Analisis relevansi dan 

efektivitas anggaran (APBD) terhadap upaya 

penanggulangan kemiskinan di daerah; 5) 

tinjauan terhadap program-program 

penanggulangan kemiskinan yang selama ini 

berjalan, baik yang berasal dari program 

nasional maupun inisiatif daerah sendiri serta 

tinjaun terhadap kelembagaan koordinasi dan 

pengendalian penanggulangan kemiskinan di 

daerah; 6) rekomendasi isu strategis dan 

rencana aksi daerah untuk penanggulangan 

kemiskinan; 7) rancangan sistem pemantauan 

dan evaluasi terhadap program-program 

penanggulangan kemiskinan di daerah 

b. Tahapan penyusunan rancangan awal 

dokumen; dalam tahapan ini substansi SPKD 

yang digunakan adalah memastikan semua 

substansi yang telah direkomendasikan dan 

menjadi acuan dalam tahapan persiapan 

penyusunan dokumen masuk kedalam 

rancangan awal dokumen yang akan disusun. 

Antara lain memastikan dokumen mengacu 
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kepada struktur analisis prioritas dan intervensi 

dari setiap bidang yang terkait dengan 

percepatan penanggulangan kemiskinan 

(Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar, 

Ketahanan Pangan, Ketenagakerjaan dan 

Ekonomi)  

c. Tahapan Musrenbang (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan), baik RPJMD, 

Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD; 

dalam tahapan ini substansi SPKD yang diacu 

adalah memastikan semua substansi rancangan 

awal dokumen yang disusun dalam bentuk RAD 

(Rencana Aksi Daerah) dalam SPKD menjadi 

rujukan dalam menetapkan dan 

memprioritaskan program dan kegiatan 

percepatan penanggulangan kemiskinan yang 

dibahas dalam proses Musrenbang. Hal ini 

sangat strategis, mengingat Musrenbang 

merupakan salah satu proses partisipatif dalam 

proses penyusunan dokumen perencanaan dan 

penganggaran daerah, proses ini merupakan 

proses umpan-balik dan proses konfirmasi dari 

seluruh stakeholder terkait prioritas dan 

intervensi program dan kegiatan yang akan 

dilakukan.  

 

d. Tahapan perumusan rancangan akhir; dalam 

tahapan ini tujuan yang ingin dicapai adalah 

memastikan seluruh substansi yang terkandung 

di dalam SPKD bersama dengan input dalam 

proses Musrenbang dielaborasi menjadi 

rancangan akhir dokumen perencanaan dan 
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penganggaran daerah yang komprehensif dan 

terintegrasi sebagai hasil kolaborasi proses 

teknokratis dan partisipatif.  Harapannya, 

dokumen yang sudah komprehensif dan 

terintegrasi dapat mempermudah penetapan dan 

penyepakatan substansi dokumen tersebut dalam 

proses politis yang akan dilalui dalam proses 

reguler  dalam upaya percepatan 

penanggulangan kemisikinan di daerah. 

*Untuk penjelasan lebih detail dapat dilihat pada 

lampiran 2 Juknis in 

 

SIAPA YANG MENYUSUN SPKD? 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 42 Tahun  2010, penyusunan 

SPKD di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah 

daerah yang pengkoordinasian penyusunannya 

menjadi tugas dan fungsi Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan 

kabupaten/kota. Penyusunan dokumen SPKD ini 

sebaiknya melalui proses konsultasi dan uji publik dengan 

melibatkan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), Swasta dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

Secara teknis untuk memudahkan TKPK Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan penyusunan 

SPKD, TKPK dapat membentuk Tim Khusus Penyusun 

SPKD yang terdiri dari lintas SKPD, tim ini dapat 

dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah 
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KAPAN WAKTU YANG TEPAT UNTUK 

MENYUSUN SPKD? 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 42 Tahun SPKD merupakan 

dokumen jangka menengah untuk periode 5 tahun 

yang idealnya disusun sebelum penyusunan RPJMD. 

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan 

pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam 

penyusunan RPJMD. 

Jika RPJMD sudah ada terlebih dahulu, SPKD dapat 

dipakai untuk mewarnai RKPD dan Renja SKPD 

dalam masa pemerintahan yang berjalan. Kemudian 

penyesuaiannya dapat dilakukan pada masa 

pemerintahan berikutnya, dengan mengintegrasikan 

SPKD secara penuh ke dalam RPJMD. 

Penyusunan SPKD di daerah menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah yang pengkoordinasian 

penyusunannya menjadi tugas dan fungsi Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). 
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TENTANG JUKNIS 

 

Buku ini berjudul “Petunjuk Teknis Penyusunan 

SPKD”, merupakan buku yang tidak terpisahkan dari 

Pedoman Penyusunan SPKD yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri. 

Juknis ini menguraikan secara lebih detail teknis 

analisis kemiskinan dan kebijakan di daerah. Selain itu 

juknis ini dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan 

dalam upaya peningkatan kapasitas teknis TKPK 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu 

tugas TKPK adalah mengkoordinasikan penyusunan 

dokumen SPKD. 

Buku Pentunjuk Teknis SPKD ini terdiri atas sembilan 

bagian. Setiap bagian berisi substansi analisis 

kemiskinan dengan tujuan dan deskripsi masing-

masing, namun terdapat hubungan yang jelas antar 

bagian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Dengan demikian sebuah dokumen SPKD 

dapat disusun dengan baik 

 

Bagian Satu: Pendahuluan berisi landasan 

kebijakan mengenai peranan TKPK dan penyusunan 

dokumen SPKD (Perpres 15 dan Permendagri no 42). 

Selain itu perlu menjelaskan apakah dokumen SPKD 

mencantumkan landasan kebijakan secara terstruktur 
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mengenai penanggulangan kemiskinan. Bagian ini 

juga menjelaskan tujuan dan dan manfaat dari 

dokumen SPKD, yang kemudian dilanjutkan dengan 

sistematika penulisan dokumen SPKD. 

 

Bagian Dua: Kondisi Umum Daerah berisi 

kondisi geografis dan demografis lalu kaitannya 

terhadap kondisi kemiskinan di daerah. Perlu 

menjelaskan informasi tentang administrasi wilayah, 

tingkat kesulitan akses terhadap jangkauan pelayanan 

publik mengingat kemiskinan sangat erat kaitannya 

terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dasar di 

suatu daerah. 

Selain itu perlu dijelaskan mengenai struktur, 

pertumbuhan ekonomi, dan inflasi daerah dan 

bagaimana kondisi tersebut berpengaruh terhadap 

kondisi kemiskinan di daerah. Hal ini akan berkaitan 

erat dengan beban pengeluaran masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. 

 

Bagian Tiga: Profil Kemiskinan Daerah 
dimulai dari penjelasan tentang definisi dan konsep 

kemiskinan. Konsep kemiskinan dapat mengacu pada 

buku atau hasil sebuah kajian dengan menyebutkan 

sumber dari definisi dan konsep kemiskinan yang 

dipakai. 

Bagian ini juga memberikan informasi mengenai 

kondisi kemiskinan konsumsi dengan memanfaatkan 
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data makro yang bersumber dari data BPS dengan cara 

melakukan analisis terhadap data-data tersebut. 

Sehingga dapat digambarkan kondisi kemiskinan 

secara umum di daerah tersebut. 

Mengingat kemiskinan adalah multidimensi, untuk itu 

analisis harus mencakup kemiskinan non konsumsi 

yang melibatkan semua bidang yang ada, seperti 

bidang ekonomi, infrastruktur dasar, pendidikan, 

kesehatan, ketenaga kerjaan, dan ketahanan pangan. 

Dengan begitu akan diperoleh informasi tentang 

masalah pada setiap bidang yang mempengaruhi 

kondisi kemiskinan daerah yang perlu diprioritaskan. 

 

Bagian Empat: Determinan Kemiskinan 
Daerah bagian ini menjelaskan tentang bagaimana 

menemukan akar masalah penyebab kemiskinan yang 

dihadapi pada setiap bidang. Akar masalah tersebut 

dapat diperoleh melalui analisis dengan 

mempertimbangkan aspek ketersediaan (supply side) 

dan aspek pemanfaatan (demand side).  

Selanjutnya menentukan daerah prioritas dengan cara 

melakukan analisis prioritas intervensi wilayah. 

Daerah akan terbantu dalam menetapkan wilayah 

prioritas intervensi kebijakan, sehingga kebijakan 

yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran. 

 

 



TNP2K | Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD 17 

 

Bagian Lima: Analisis APBD untuk 

Penanggulangan Kemiskinan berisi penjelasan 

tentang komposisi APBD berdasarkan Pendapatan dan 

Belanja. Lalu perlu menjelaskan tentang sumber 

Pendapatan daerah sehingga dapat dijelaskan tentang 

bagiamana Derajat Otonomi Fiskal dan Kapasitas 

Fiskal daerah. Selanjutnya penjelasan tentang 

komposisi Belanja daerah untuk melihat apakah 

selama ini daerah telah membelanjakan anggaran 

sesuai dengan prioritas yang tepat sesuai dengan 

masalah pada setiap bidang. 

Setelah menjelaskan komposisi APBD, selanjutnya 

adalah melihat sejauh mana relevansi dan efektivitas 

APBD terhadap kondisi kemiskinan daerah tersebut. 

 

Bagian Enam: Tinjauan Kebijakan dan 

Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan di Daerah berisi penjelasan tentang 

pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan 

secara nasional (per-klaster). Penjelasan dapat 

diberikan dalam bentuk pemetaan program 

penanggulangan  kemiskinan di daerah berdasarkan 

klaster. 

Perlu juga dijelaskan apakah terdapat keterkaitan atau 

ketidak sesuaian antara program penanggulangan 

kemiskinan nasional dengan program penanggulangan 

kemiskinan yang dilakukan di daerah baik perihal 

ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan 



TNP2K | Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD 18 

 

waktu dari program yang dijalankan. Akan lebih baik 

bila diberikan kesimpulan tentang program yang harus 

diprioritaskan berdasarkan hasil pemetaan program 

tersebut. 

Selain itu perlu penjelasan mengenai perlunya 

kelembagaan TKPK sebagai bagian dari strategi 

penanggulangan kemiskinan daerah. 

 

Bagian Tujuh: Isu Strategis dan Rencana 

Aksi Daerah berisi rumusan isu strategis yang 

secara eksplisit menerangkan tentang masalah yang 

akan ditangani, intervensi yang akan dilakukan untuk 

mengatasi masalah dan konteks dimana permasalahan 

terjadi. Bagian ini juga menjelaskan perumusan isu 

strategis yang dilakukan untuk setiap bidang yang 

menjadi prioritas masalah dari analisis profil 

kemiskinan daerah dan determinan masalah 

kemiskinan daerah. 

 

Bagian Delapan: Sistem Monitoring dan 

Evaluasi menjelaskan tentang bagaimana sistem 

monitoring dan evaluasi dapat memastikan program 

terpantau dalam pelaksanaannya sehingga efektifitas 

program lebih terjamin. Selain itu perlu menjelaskan 

tentang siapa, bagaimana dan periode pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi. Apakah periode monitoring 

disesuaikan dengan Renja dan anggaran yang tersedia. 

Lalu selanjutnya menjelaskan tentang instrumen yang 
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akan digunakan dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi. 

 

Bagian Sembilan: Penutup berisi harapan 

daerah dengan disusunnya dokumen SPKD terhadap 

penangulangan kemiskinan di daerah tersebut. 
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BAGIAN 1: PENDAHULUAN 

 

Dasar hukun dan landasan kebijakan menjadi perlu 

dalam menyusun sebuah dokumen strategis agar 

dokumen tersebut memiliki kekuatan dan posisi 

strategis untuk dijadikan sebai dasar dalam 

penyusunan perencanaan di daerah. Untuk itu 

dokumen SPKD harus menjelasan tentang landasan 

kebijakan tersebut sebagaimana yang diamanatkan 

Perpres 15 dan Permendagri no 42 perihal 

penyusunan SPKD dan peranan TKPK di dalamnya. 

Selain itu perlu menjelaskan apakah dokumen SPKD 

mencantumkan landasan kebijakan secara terstruktur 

mengenai penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya 

perlu menjelaskan tujuan dan manfaat dari dokumen 

SPKD serta sistematika penulisan dokumen SPKD. 

 

1. LATAR BELAKANG 
Latar belakang hendaknya merupakan uraian 

argumentatif yang menjadi landasan mengapa 

kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi 

kebutuhan daerah dan perlu menjadi agenda utama 

dalam pembangunan daerah. 

 

Latar belakang dapat dimulai dengan menggambarkan 

isu kemiskinan sebagai isu global, nasional dan lokal. 

Gambaran ini dapat didasari oleh literatur tentang 

perkembangan isu dan konsep kemiskinan dewasa ini, 

kemiskinan sebagai isu multidimensi, serta 

perkembangan kontekstualnya terutama di daerah, 

sehingga kemiskinan sebagai isu yang local specific juga 
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dapat teraktualisasikan. 

 

Kemudian jika isu kemiskinan hendak dijadikan 

sebagai masalah yang harus diutamakan dalam 

kebijakan, dapat pula diuraikan apa atau bagaimana 

kondisinya jika kebijakan mengenai kemiskinan itu 

tidak ada? Sebaliknya jika kemiskinan menjadi bagian 

penting dalam kebijakan pembangunan apa dampaknya 

bagi kondisi nasional, daerah dan masyarakat? 

 

Selanjutnya perlu ditegaskan cara atau jalan yang harus 

ditempuh agar kemiskinan menjadi bagian penting 

dalam kebijakan pembangunan di daerah, salah 

satunya dengan menyusun dokumen SPKD. Perlu 

dijelaskan garis besar bagaimana SPKD menjadi 

bagian penting sebagai dasar penyusunan dokumen 

RPJMD. 

 

2. TUJUAN DAN MANFAAT SPKD 

Bagian ini memuat tujuan dan manfaat disusunnya 

SPKD oleh daerah. Menurut Permendagri Nomor 42 

Tahun 2010, SPKD dipakai sebagai dasar dalam 

menyusun rancangan kebijakan pembangunan daerah 

di bidang penanggulangan kemiskinan yang dimuat 

dalam dokumen RPJMD. 

Tujuan lainnya dapat dituangkan sesuai kebutuhan 

daerah yang sejalan dengan tujuan utama tersebut, 

misalnya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana 

Strategis SKPD (Renstra SKPD). 
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Manfaat SPKD tentunya disusun dengan merujuk 

kepada penerima manfaat dari dokumen SPKD 

tersebut, antara lain: 

 Apa manfaat SPKD bagi pemerintah daerah? 

misalnya dalam proses penyusunan RPJMD, 

 Apa manfaat SPKD bagi SKPD? misalnya 

dalam menyusun Rencana Strategis dan 

Rencana Kerja (Renstra dan Renja), 

 Apa manfaat SPKD bagi legislatif ? misalnya 

dalam pembahasan anggaran (KUA PPAS), 

 Apa manfaat SPKD bagi para pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) seperti dunia 

usaha? misalnya dalam pelaksanaan CSR. 

 

3. ACUAN KEBIJAKAN 

Selain merupakan kebutuhan daerah, SPKD pada 

dasarnya merupakan dokumen yang diamanatkan oleh 

undang-undang dan selanjutnya secara lebih terinci 

diatur dengan aturan turunan di bawahnya, oleh 

karena itu pada bagian ini perlu mencantumkan dasar 

legal formal dari penyusunan SPKD sebagai sebuah 

dokumen yang menjadi bagian dalam penyusunan 

kebijakan. 

Penyusunan SPKD merupakan amanat  dari UU No. 

17 /2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang kemudian 

diturunkan ke dalam Perpres No. 5/2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
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(RPJMN), dan selanjutnya lebih eksplisit dinyatakan 

dalam Permendagri Nomor 42/2010 tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

Secara keseluruhan acuan kebijakan mengenai SPKD 

dapat dicantumkan secara hirarkis dalam bagian ini, 

dan dapat dijelaskan secara singkat isi dari masing-

masing peraturan perundangan tersebut yang isinya 

menyangkut kebutuhan penyusunan dokumen SPKD. 

Aturan perundangan yang menjadi acuan kebijakan 

penyusunan SPKD antara lain: 

1. UU 17/2003 tentang Keuangan  Negara. 

2. UU 25/2004 tentang SPPN. 

3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

4. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. 

5. UU 11/2005 tentang pengesahan Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya. 

6. UU 17/2007 tentang RPJPN tahun 2005-

2025. 

7. UU 13/2011 tentang Fakir Miskin 

8. Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014. 

9. Perpres 15/2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan. 

10. Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan 

yang Berkeadilan. 
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11. Kepres 10/2011 tentang Tim Koordinasi 

Peningkatan dan Perluasan Program Pro-

Rakyat. 

12. Permendagri 42/2010 tentang TKPK Provinsi 

dan Kabupaten/Kota. 

13. Permendagri 13/2006 tentang Keuangan 

Daerah dan Perubahan Permendagri 21/2011 

 

4. SISTEMATIKA SPKD 

Sebagai sebuah dokumen strategis yang menjadi acuan 

dalam upaya penanggulangan kemiskinanan. Dokumen 

SPKD sebaiknya disusun  secara sistematis dan 

terstruktur. Berikut ini merupakan contoh outline 

sistematika dokumen SPKD: 

Bagian 1. Pendahuluan 

Bagian 2. Kondisi Umum Daerah 

Bagian 3. Profil Kemiskinan Daerah 

Bagian  4. Determinan Kemiskinan Daerah 

Bagian 5. Analisis APBD untuk Penanggulangan 

Kemiskinan 

Bagian 6. Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. 

Bagian 7. Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah 
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Bagian 8. Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Bagian 9. Penutup 
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BAGIAN 2: KONDISI UMUM 

DAERAH 
 

Seringkali kondisi umum daerah disampaikan hanya 

sebatas informasi deskriptif saja tentang letak 

geografis, luas wilayah, kepadatan penduduk, jumlah 

dan komposisi penduduk, iklim, dan sebagainya, 

namun tidak dianalisis kaitannya terhadap isu 

kemiskinn. Dalam dokumen SPKD kondisi umum 

daerah meliputi kondisi geografis, demografis, 

administrasi wilayah dan ekonomi, perlu dianalisis 

kaitannya dengan isu kemiskinan, sehingga akan 

menghasilkan informasi tentang karakteristik 

kemiskinan yang sesuai dengan kondisi umum daerah 

tersebut. Informasi ini berguna dalam menjelaskan 

dimana kemiskinan itu terjadi, bagaimana orang 

dapat menjadi miskin karena eksklusi geografis, 

ekonomi, dan social budaya. 

 

1. GEORGAFI DAN DEMOGRAFI 

WILAYAH  

Kondisi geografis dan demografis suatu daerah 

sangat berkaitan erat dengan kehidupan dan 

penghidupan masyarakat di daerah tersebut, faktor 

ini mempengaruhi mobilitas sumberdaya, akses 

kepada pelayanan publik, peluang pengembangan 

ekonomi lokal, risiko bencana alam, keamanan, 

konflik sosial, dan sebagainya.  

Bagian ini perlu menjelaskan hal-hal tersebut sebagai 

latar belakang kemiskinan di suatu daerah yang 
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sifatnya khas lokal, karena kondisi gografi dan 

demografi antara satu daerah dengan daerah 

lainnya berbeda. 

 

Kondisi geografis dapat digambarkan sebagai letak 

geografis, topografi, iklim, dan kondisi fisik lainnya 

dari suatu daerah yang mempengaruhi kondisi 

masyarakat dan memunculkan suatu karakteristik 

kemiskinan tertentu. Misalnya masyarakat yang 

tinggal di wilayah yang relatif subur akan sangat 

berbeda pola penghidupannya dengan masyarakat 

di daerah gersang dengan iklim yang kering, 

termasuk pola kemiskinan dan mekanisme 

menghadapi shock atau mekanisme survivalnya, 

meskipun sama-sama daerah berbasis pertanian 

 

Sedangkan kondisi demografis dapat digambarkan 

dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, 

komposisi penduduk menurut kelompok tertentu 

seperti usia, jenis kelamin, kondisi sosial, suku, 

budaya, aturan adat, bahasa, dan sebagainya yang 

berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di 

daerah tersebut. Misalnya masyarakat yang relatif 

homogen dan masih menjalankan praktek budaya 

atau adat tertentu memiliki cara pandang berbeda 

dengan masyarakat yang lebih heterogen dan 

terbuka, misalnya perbedaan cara pandang tentang 

anjuran persalinan dengan tenaga medis terlatih 

atau persalinan di sarana kesehatan. 
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2. ADMINISTRASI WILAYAH 

Bagian ini menjelaskan tentang sebaran wilayah 

administratif suatu daerah berkaitan dengan jangkauan 

atau kapasitas kontrol pelayanan publik oleh 

penyelenggara layanan. Administrasi wilayah dapat 

digambarkan dengan jumlah wilayah administratif 

dalam suatu daerah (kecamatan dan desa/kelurahan), 

jarak masing-masing wilayah tersebut terhadap ibu kota 

daerah akan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan 

dalam mengakses pelayanan publik. 

 

Di sisi lain dapat juga dijelaskan tentang fasilitas publik 

di daerah tersebut seperti jumlah kecamatan dengan 

Puskesmas, jumlah kecamatan tanpa Puskesmas, 

jumlah Polindes, jumlah desa tanpa Polindes, jumlah 

bidan, jumlah desa tanpa bidan desa, jumlah sekolah 

meliputi SD, SMP dan SMA, jumlah desa dengan 

jarak ke sekolah yang tidak sesuai dengan Standar 

Pelayanan Minimum (SPM), jumlah dan distribusi guru 

di setiap wilayah, dan sebagainya. 

 

Dengan demikian pemetaan dan penggambaran 

sebaran wilayah administratif dapat membantu 

menggambarkan kapasitas kontrol dari penyelenggara 

pemerintahan dan penyelenggara layanan seperti 

camat, kepala desa, bidan, guru, dan aparat pemerintah 

lain dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat 

di seluruh wilayah 
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Untuk itu bagian ini penting untuk menjelaskan 

tantangan-tantangan yang dihadapi daerah dalam 

melakukan pelayanan publik seperti pendidikan dan 

kesehatan. Lebih jauh lagi pemetaan administrasi 

wilayah juga dapat memberi kan informasi mengenai 

ketersediaan infrastruktur dasar, aksesibilitas antar 

wilayah dan penyelenggaraan program sehingga dapat 

dilihat mengapa suatu daerah lebih miskin dalam 

dimensi tertentu (misalnya pendidikan dan kesehatan) 

dari daerah lain yang disebabkan karena lemahnya 

kapasitas kontrol dan aksesibilitas ke wilayah-wilayah 

tertentu di daerah tersebut. 

 

3. EKONOMI 

Bagian ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi 

makro daerah, yaitu pertumbuhan dan struktur 

ekonomi, inflasi, dan ketenagakerjaan. Kondisi 

ekonomi makro daerah sangat erat kaitannya dengan 

kemiskinan di daerah, karena dapat mencerminkan 

kemampuan masyarakat di daerah tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu juga 

mencerminkan kemampuan dan keberpihakan daerah 

dalam mengembangkan program-program untuk 

kesejahteraan masyarakatnya. 

 

Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi daerah atau Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) perlu digambarkan dalam 

bagian ini melalui dua hal. Pertama, secara posisi relatif 
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bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Kedua, 

perkembangan tingkat pertumbuhannya dari waktu ke 

waktu serta trend nya secara umum. 

Dari informasi tersebut selanjutnya perlu dijelaskan 

mengapa pertumbuhan ekonominya lebih baik atau 

lebih buruk dari daerah lain?. Mengapa pertumbuhan 

ekonominya semakin baik atau semakin buruk dari 

waktu ke waktu? 

 

Analisis pertumbuhan dan struktur ekonomi daerah 

yang digambarkan ter sebut se lanjutnya  

dikaitkan dengan kondisi kemiskinan daerah dan 

kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum, dan 

apakah ada implikasi dari kebijakan pemerintah 

daerah yang ada sekarang ini terhadap kondisi 

tersebut?  

 

Sebagai contoh, suatu daerah yang mayoritas 

penduduknya petani, terutama penduduk miskinnya, 

sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang 

trendnya meningkat pesat, ternyata dilihat dari 

strukturnya, kontribusi terbesar dari pertumbuhan 

itu adalah tumbuhnya sektor pertambangan, 

pertanyaannya adalah: 

 Siapa yang menikmati pertumbuhan itu 

padahal mayoritas penduduknya tidak berada 

pada sektor pertambangan? 

 Apa implikasinya terhadap kebijakan yang 

harus dipilih? agar sektor pertambangan 

sebagai sektor yang paling berkontribusi 

terhadap pertumbuhan tetap berkembang, 
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namun di sisi lain masyarakat yang mayoritas 

petani terutama masyarakat miskin dapat 

menikmati hasil pertumbuhan itu atau 

bahkan ikut berkembang bersama 

pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

 Adakah kebijakan ekonomi di daerah yang 

justru berpotensi memperburuk kondisi 

masyarakat miskin? 

Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang dapat 

membantu menguraikan gambaran pertumbuhan dan 

struktur ekonomi dalam kaitannya dengan kemiskinan 

dan kebijakan ekonomi di daerah. 

 

Inflasi 
Seperti halnya pertumbuhan ekonomi, inflasi sebagai 

indikator makro ekonomi suatu wilayah perlu 

digambarkan dalam kaitannya dengan perkembangan 

harga-harga kebutuhan masyarakat dan kemampuan 

masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya. 

 

Dengan menggambarkan tingkat inflasi dan 

perkembangannya dari tahun ke tahun akan 

memudahkan menggambarkan beban pengeluaran 

masyarakat miskin, sehingga strategi untuk 

mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin 

dapat dilakukan dengan lebih tepat, baik melalui 

kebijakan ekonomi secara makro maupun melalui 

kebijakan penanggulangan kemiskinan yang 

bersasaran, terutama program-program seperti bantuan 

langsung bersyarat ataupun tidak bersyarat kepada 

keluarga atau rumah tangga miskin. 
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Namun demikian tidak semua kabupaten/kota 

mempunyai data inflasi, untuk daerah yang tidak 

memiliki data inflasi dapat menggunakan data inflasi 

kota terdekat atau data inflasi provinsinya (dapat 

dilakukan konversi dengan harga di daerah tersebut). 

 

Selain menggambarkan tingkat inflasi secara umum 

dan perkembangannya dari waktu ke waktu, dapat pula 

ditambah dengan membandingkan perkembangan 

inflasi umum tersebut dengan inflasi garis kemiskinan 

(GK), dengan demikian akan lebih tergambar apakah 

harga komoditas-komoditas atau barang-barang yang 

paling banyak dikonsumsi orang miskin inflasinya lebih 

besar atau lebih kecil dari perkembangan harga-harga 

yang dikonsumsi masyarakat secara umum, karena 

beberapa barang bobotnya berbeda bagi orang miskin 

dibandingkan masyarakat umum. 

 

Contoh beras, bagi rumah tangga miskin porsi beras 

dalam seluruh pengeluaran/konsumsinya mencapai 

30%, sedangkan konsumsi beras dalam pengeluaran 

rumah tangga pada umumnya hanya 5%. Bila kenaikan 

harga beras menjadi faktor yang paling besar dalam 

inflasi suatu daerah, maka inflasi GK bisa lebih besar 

dari inflasi umum, artinya beban pengeluaran 

masyarakat miskin lebih besar dibandingkan 

masyarakat secara umum. 

 

Ketenagakerjaan 
Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator 

ekonomi makro, meskipun secara detail akan dianalisis 

sebagai salah satu bidang dalam analisis kemiskinan 
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multidimensi. Bagian ini juga perlu 

menggambarkan secara umum tentang 

kondisi  ekonomi daerah.  

 

Penggambaran masalah ketenagakerjaan secara makro 

cukup melihat kondisi tingkat pengangguran terbuka 

dan setengah pengangguran, serta perkembangannya 

dari waktu ke waktu. Gambaran umum lainnya, seperti 

informasi tentang ketenagakerjaan, sektor-sektor yang 

berkembang dan tidak berkembang, sektor yang paling 

banyak menyerap tenaga kerja, perkembangan sektor 

formal dan informal, serta transformasi struktural 

yang berhubungan dengan ketenagakerjaan secara 

umum. 

 

Kondisi ketenagakerjaan secara umum tersebut dapat 

dihubungkan dengan bidang pekerjaan yang paling 

dominan yang menjadi  mata pencaharian 

keluarga/rumah tangga miskin. Bidang-bidang 

pekerjaan tersebut digambarkan dalam konteks 

perkembangan perekonomian daerah serta kebijakan 

pemerintah. 
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BAGIAN 3: PROFIL KEMISKINAN 

DAERAH 
 

Profil kemiskinan daerah menggambarkan 

bagaimana kondisi kemiskinan daerah secara 

umum dengan melihat capaian setiap indikator 

utama pada kemiskinan konsumsi dan kemiskinan 

non-konsumsi. Indikator utama kemiskinan 

konsumsi meliputi persentase penduduk miskin, 

jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman dan 

indeks keparahan kemiskinan. Mengingat 

kemiskinan bersifat multidimensi maka perlu 

menganalisis indikator utama kemiskinan non-

konsumsi agar dapat mengetahui apa-apa saja 

masalah pada setiap bidang yang dihadapi oleh 

daerah yang mempengaruhi kondisi kemiskinan 

daerah secara umum. Profil kemiskinan daerah 

merupakan salah satu dasar perumusan masalah 

kemiskinan daerah dan penentuan target kebijakan 

dalam SPKD. 

 

1. KONSEP KEMISKINAN  

Menjelaskan tentang profil kemiskinan daerah 

sebaiknya diawali dengan penjelasan konsep 

kemiskinan itu sendiri. Karena kemiskinan bersifat 

multidimensi dan kompleks, maka definisi 

kemiskinan dan cara pengukurannya pun banyak, 

oleh karena itu bagian konsep kemiskinan ini 

diperlukan untuk menjelaskan konsep dan ukuran 

kemiskinan apa yang dipakai dalam menyusun 



TNP2K | Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD 35 

 

profil kemiskinan daerah. 

 

Definisi dan ukuran kemiskinan yang tepat sangat 

diperlukan dalam melakukan perencanaan, 

pelaksanaan, penentuan sasaran, dan penilaian 

efektivitas program. Konsep dan definisi kemiskinan 

dapat dilihat dengan satu dimensi (misal: dimensi 

konsumsi, pendapatan, atau pengeluaran), maupun 

multidimensi (misal: kemiskinan non konsumsi 

dalam dimensi pendidikan, kemiskinan dalam 

dimensi kesehatan, dll.).  

 

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal ini 

mendefiniskan kemiskinan dengan menggunakan 

pendekatan konsumsi (satu dimensi). Dengan 

pendekatan ini, ditentukan ukuran konsumsi 

standar kehidupan yang “layak” dengan melihat 

kebutuhan dasar (basic need approach), dengan cara 

ini kemudian dihasilkan suatu standar 

pengeluaran/konsumsi minimal yang dihitung 

dalam satuan rupiah per bulan yang disebut Garis 

Kemiskinan. 

 

Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah 

minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 

2100 kilokalori perkapita per hari (GKM) dan 

kebutuhan non makanan (GKBM). Paket komoditi 

kebutuhan dasar makanan ini diwakili oleh 52 jenis 

komoditi meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, 

daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, 
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buah-buahan, minyak lemak, dan lain-lain. 

Sedangkan GKBM adalah nilai rupiah yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

minimum non makanan yaitu papan, sandang, 

sekolah, trasportasi serta kebutuhan dasar individu 

dan rumah tangga lainnya. Paket komoditi 

kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 

jenis kelompok pengeluaran di perkotaan dan 47 

jenis kelompok pengeluaran di pedesaan. Penduduk 

yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per 

kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, 

dikategorikan sebagai penduduk miskin. 

 

Dengan pendekatan konsumsi ini, maka BPS 

mendefinisikan Kemiskinan sebagai suatu situasi 

dimana suatu standar kehidupan yang “layak” tidak 

tercapai. Penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis 

kemiskinan dikategorikan penduduk miskin. Cara 

penentuan penduduk miskin semacam ini disebut 

penentuan Kemiskinan Absolut. 

 

Selain definisi kemiskinan di atas, dalam bagian ini 

hendaknya juga disampaikan konsep tentang sisi 

lain dari masalah Kemiskinan, yaitu Kerentanan dan 

Kesenjangan. 

 

Kerentanan digambarkan dengan mengulas kurva 

sebaran konsumsi penduduk Indonesia yang 

sebagian besar berada pada sekitar garis kemiskinan, 

dengan kondisi ini jika garis kemiskinan meningkat 
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20 persen saja maka penduduk yang jatuh ke bawah 

garis kemiskinan atau menjadi miskin dapat 

bertambah dua kali lipat atau 100 persen. Di 

Indonesia jumlah penduduk rentan miskin tiga kali 

lipat dari jumlah penduduk miskin saat ini. 

 

Konsep Kesenjangan dapat digambarkan dengan 

melihat kekesenjangan beban pengeluaran per 

kapita perbulan antar sesama orang miskin dalam 

suatu daerah. Kesenjangan ini biasanya 

digambarkan dengan Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2). Untuk itu perlu dijelaskan 

implikasi kesenjangan ini terhadap upaya 

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan. 

 

Konsep-konsep itulah yang perlu digambarkan di 

awal profil kemiskinan, sehingga pada saat analisis 

kondisi kemiskinan pada bagian selanjutnya sudah 

jelas definisi, indikator dan data kemiskinan yang 

digunakan.  

Berikut ini merupakan kurva yang dapat membatu 

dalam menjelaskan konsep Kemiskinan, 

Kerentanan dan Kesenjangan. 
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Grafik Sebaran Konsumsi Penduduk Indonesia 

 

Kerentanan digambarkan dengan mengulas kurva konsumsi 

(pengeluaran) penduduk Indonesia yang sebagian besar 

berada pada sekitar garis kemiskinan, dengan kondisi ini jika 

garis kemiskinan meningkat 20 persen saja penduduk yang 

jatuh ke bawah garis kemiskinan atau menjadi miskin dapat 

bertambah 2 kali lipat atau 100 persen.  

 

2. KONDISI KEMISKINAN DAERAH 

Kondisi kemiskinan daerah digambarkan secara 

umum, dengan menggunakan indikator kemiskinan 

konsumsi (satu dimensi) yaitu: (i) Persentase Penduduk 

Miskin (P0); (ii) Jumlah Penduduk Miskin; (iii) Indeks 

Kedalaman Kemiskinan (P1); (iv) Indeks Keparahan 
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Kemiskinan (P2). Indikator-indikator tersebut 

dianalisis untuk melihat posisi relatif capaiannya 

dibandingkan wilayah lain yang setingkat baik dalam 

satu provinsi maupun secara nasional, serta 

perkembangannya dari tahun ke tahun untuk melihat 

trendnya. 

Selanjutnya menganalisis indikator kemiskinan non-

konsumsi, meliputi beberap bidang seperti: 

infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. 

 

Tujuan melakukan analisis terhadap indikator tersebut 

adalah untuk mendapatkan gambaran masalah utama 

kemiskinan di suatu daerah dengan melihat capaian 

masing-maing indikator utama kemiskinan konsumsi 

(satu dimensi) dan kemiskinan non konsumsi (multi 

dimensi). 

 

A. Kemiskinan Konsumsi 
Kondisi kemiskinan daerah dapat digambarkan melalui 

beberapa tahapan analisis terhadap Indikator Utama 

kemiskinan konsumsi meliputi Persentase Penduduk 

Miskin (P0), Jumlah Penduduk Miskin, Indeks 

Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2).  

Berikut ini merupakan tahapan analisis yang harus 

dilakukan: 

1) Analisis posisi relatif, bertujuan untuk membantu 

melihat seberapa jauh atau seberapa dekat capaian 

indikator terhadap rata-rata capaian di tahun 

tertentu. Dengan demikian kita dapat menilai 
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apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir 

lebih baik, sama atau lebih buruk jika 

dibandingkan dengan pencapaian di tingkat 

provinsi dan nasional. Analisis prosisi relatif juga 

melihat apakah pencapaian terakhir suatu 

indikator lebih baik, sama atau lebih buruk jika 

dibandingkan dengan indikator kinerja/target 

seperti RPJMD, RPJMN dan MDGs. 

 

Contoh Grafik Posisi Relatif Persentase Penduduk 

Miskin (P0) kabupaten Brebes Tahun 2012 

 

Dilihat dari posisi relatif, Kabupaten Brebes termasuk 

daerah yang memiliki Persentase Penduduk Miskin (P0) 

yang tinggi di provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2012 

persentase kemiskinan di kabupaten Brebes mencapai 21,12 

persen dan termasuk ke dalam 5 kabupaten/kota dengan P0 

yang paling tinggi dari total 35 kabupaten/kota di provinsi 
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Jawa Tengah. Kondisi capaian P0 ini juga masih lebih buruk 

bila dibandingkan dengan capaian P0 provinsi Jawa Tengah 

dan Nasional. 

 

2) Analisis perkembangan antar waktu, analisis ini 

diperlukan untuk menjelaskan perkembangan 

indikator dari waktu ke waktu (tahun ke tahun), 

gambaran perkembangan indikator akan 

memperkaya analisis posisi relative Analisa 

perkembangan antar waktu akan membantu untuk 

menjelaskan apakah pencapaian suatu indikator di 

tahun terakhir  lebih baik, sama atau lebih buruk 

daripada pencapaian tahun-tahun sebelumnya, 

terutama dalam tiga hingga lima tahun terakhir.  

Selanjutnya menjelaskan apakah capaian indikator 

tersebut dari tahun ke tahun selama periode yang 

dimaksud mengalami fluktuasi, konsisten 

membaik, atau memburuk 
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Contoh Grafik Analisis Perkembangan Antar Waktu 

Persentase Penduduk Miskin (P0) kabupaten Brebes 

Tahun 2008-2012 

 

Dari tahun ke tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan di 

kabupaten Brebes. Pada tahun 2008 tingkat kemiskinan 

mencapai 23,98 persen dan pada tahun 2012 menjadi 21.12 

persen. Dengan kata lain dalam 5 tahun terakhir terjadi 

konsistensi penurunan P0 di kabupaten Brebes. 

 

3) Analisis efektivitas, analisis ini secara sederhana 

digunakan untuk melihat efektivitas kebijakan 

daerah terhadap capaian indikator yang 

digunakan. Analisis ini dilakukan dengan melihat 

trend line dari grafik perkembangan antar waktu, 

pada kurun waktu tertentu yang hendak dilihat 

efektivitas kebijakannya. Selain itu perlu 

dijelaskan apakah perubahan capaian indikator 
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dalam periode yang dimaksud mengalami 

percepatan, tetap, atau perlambatan?  

 

Contoh Grafik Analisis Efektivitas Persentase Penduduk 

Miskin (P0) Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012 

 

Penurunan Persentase Penduduk Miskin (P0) kabupaten 

Brebes dalam 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan yang 

cukup konsisten dengan besar penurunan rata-rata satu 

persen per-tahun. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah 

dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten 

Brebes cenderung efektif dan berhasil. 

 

4) Analisis relevansi, analisis ini merupakan analisis 

lebih lanjut dari analisis efektivitas, setelah melihat 

bahwa kebijakan di suatu daerah secara umum efektif 

memperbaiki suatu indikator kemiskinan misalnya 

menurunkan persentase penduduk miskin, kemudian 
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pertanyaannya seberapa besar penurunan itu?. 

Selanjutnya bagaimana perbandingannya capaian 

indikator tersebut dengan capaian level pemerintahan 

di atasnya? Karena kebijakan yang ada saling terkait 

antara kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan 

kebijakan kabupaten/kota. Oleh karena itu analisis 

ini dapat digunakan untuk melihat relevansi hasil 

kebijakan pada berbagai level pemerintahan. 

Analisis ini dilakukan dengan cara 

membandingkan arah trend line capaian indikator 

kemiskinan tertentu antara kabupaten/kota, 

provinsi, dan nasional. 
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Contoh Grafik Analisis Relevansi Persentase Penduduk 

Miskin (P0) Kabupaten Brebes terhadap Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional Tahun 2008-2012 

 

Kecenderungan penurunan Persentase Penduduk Miskin 

(P0) yang terjadi di kabupaten Brebes juga terjadi di provinsi 

Jawa Tengah dan Nasional. Artinya tampak relevansi 

penuruan capaian P0 dan kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten 

Brebes dalam periode tahun 2008 – 2012. 

 

Analisis kondisi umum kemiskinan daerah akan 

menjadi titik awal sebelum menentukan masalah 

pokok dan isu-isu strategis kemiskinan di wilayah 

tersebut, serta dapat dijadikan dasar untuk 

menentukan target penanggulangan kemiskinan dalam 

perencanaan strategis daerah (RPJMD). 
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Sebagai contoh pemerintah daerah hendak  

menentukan berapa target persentase dan jumlah 

penduduk miskin yang akan dicapai dalam 5 tahun ke 

depan, atau menetapkan berapa target penurunan 

persentase atau jumlah penduduk miskin tiap 

tahunnya yang akan dicantumkan dalam RPJMDnya. 

Maka analisis kondisi umum kemiskinan dapat 

membantu menetapkan target tersebut secara lebih 

baik dan berdasar. 

 

Agar lebih mudah melihat serta membuat rangkuman 

masalah utama dari hasil analisis tersebut, untuk itu 

hasil analisis dapat diringkas dan dituangkan dalam 

sebuah tabel bantu berikut ini:  

 

Tabel Bantu Analisis Kondisi Umum Kemiskinan 

Daerah Bidang Kemiskinan Ekonomi 

 

Tabel bantu merupakan alat untuk meringkas hasil analisis 

masing-masing indikator berdasarkan masing-masing 
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analisisnya, sehingga dalam kolom-kolom angka di tabel 

dapat diisi dengan kalimat singkat mengenai hasil analisis 

untuk setiap indikator, dari kalimat-kalimat singkat tersebut 

dapat diketahui secara keseluruhan masalahnya ada di 

indikator apa saja dan dalam perspektif analisis apa? 

 

B. Kemiskinan Non-Konsumsi 

(Multidimensi) 
Banyak studi menunjukkan secara umum kemiskinan 

di Indonesia berkaitan erat dengan tidak meratanya 

akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tidak 

memadainya infrastruktur (prasarana) dasar, 

rendahnya tingkat investasi swasta, masalah 

ketenagakerjaan dan kewirausahaan, serta rentannya 

kecukupan pangan.  

 

Kondisi kemiskinan daerah dapat digambarkan dengan 

cara menemukan apa-apa saja permasalahan yang terjadi 

di setiap bidang yang harus diprioritaskan. Untuk itu 

setiap Indikator Utama pada setiap bidang harus 

dianalisis dengan cara Analisis Posisi Relatif. 

 

Analisis posisi relatif, bertujuan untuk membantu 

melihat seberapa jauh atau seberapa dekat capaian 

indikator terhadap rata-rata capaian di tahun tertentu. 

Dengan demikian kita dapat menilai apakah capaian 

suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau 

lebih buruk jika dibandingkan dengan pencapaian di 

tingkat provinsi dan nasional. Analisa prosisi relatif 

juga melihat apakah pencapaian terakhir suatu 

indikator lebih baik, sama atau lebih buruk jika 
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dibandingkan dengan indikator kinerja/target seperti 

RPJMD, RPJMN dan MDGs. 

 

Berikut ini merupakan contoh Analisis Indikator Utama 

bidang pendidikan untuk menemukan apa-apa saja 

permasalahan pada bidang tersebut untuk selanjutnya 

dijadikan prioritas: 

 

Contoh Grafik Analisis Posisi Relatif Indikator Utama 

Bidang Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 2012 

 

Dari analisis posisi relatif terhadap 9 Indikator Utama di 

bidang pendidikan tahun 2012, meliputi: 

1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI 

2. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 

3. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA 

4. Angka Partisipasi Murni SD/MI 

5. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 

6. Angka Partisipasi Murni SMA/MA 
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7. Angka Putus Sekolah Usia 7-12 tahun 

8. Angka Putus Sekolah Usia 13-15 tahun 

9. Angka Putus Sekolah Usia 16-18 tahun. 

Kesembilan Indikator Utama tersebut bersumber dari data 

Susenas BPS. Maka ditemukan ada 6 indikator utama yang 

masih bermasalah di bidang pendidikan untuk kabupaten 

Brebes. Keenam indikator utama tersebut secara capaian 

pada tahun 2012 masih belum lebih baik bila dibandingkan 

dengan capain provinsi dan nasional. Untuk itu keenam 

indikator inilah yang kemudian akan menjadi prioritas pada 

bidang pendidikan di kabupaten Brebes. 

 

Contoh Tabel Hasil Analisis Posisi Relatif Indikator 

Utama Bidang Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 

2012 

 

Selanjutnya hasil analisis posisi relatif terhadap indikator 

utama di bidang pendidikan kabupaten Brebes dapat disusun 

dalam bentuk tabel untuk lebih mempermudah dalam 

mebandingkan capaian semua indikator terhadap capaian 

provinsi, nasional dan target RPJMD. Untuk mempermudah 
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dalam mengenali hasil capaian indikator dapat diberikan 

pewarnaan dalam penyajiannya. 

Misalnya: Merah untuk capaian yang lebih buruk bila 

dibandingkan capaian provinsi dan nasiolan, Kuning untuk 

capaian yang masih lebih buruk dari provinsi atau nasional 

dan Hijau untuk capaian yang sudah lebih baik dari capaian 

provinsi dan nasional. 

Maka hasil analisis indikator utama pada bidang pendidikan 

di kabupaten Brebes menyebutkan ada 6 Indikator yang 

masih bermasalah mengingat secara capaian masih belum 

baik dari capaian provinsi dan nasional, antara lain: 

1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI 

2. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA 

3. Angka Partisipasi Murni SMA/MA 

4. Angka Putus Sekolah Usia 7-12 tahun 

5. Angka Putus Sekolah Usia 13-15 tahun 

6. Angka Putus Sekolah Usia 16-18 tahun 

Keenam indikator utama inilah yang sebaiknya dijadikan 

prioritas dalam upaya penanggulangan kemiskinan di 

kabupaten Brebes. Harapannya perbaikan pada keenam 

indikator ini akan berpengatuh terhadap kondisi kemiskinan 

kabupaten Brebes secara umum. 

 

Selanjutnya tahapan analisis yang sama diberlakukan 

untuk semua bidang yang ada, meliputi bidang 

kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, 

ketahanan pangan, ekonomi dan lain-lain. Dengan 

demikian kondisi umum kemiskinan daerah dapat 

digambarkan lebih informatif dan lebih jelas. 
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BAGIAN 4: DETERMINAN 

KEMISKINAN DAERAH 
 

Determinan kemiskinan daerah menjelaskan tentang 

cara menemukan akar masalah yang dihadapi pada 

setiap bidang. Akar masalah tersebut dapat diperoleh 

melalui analisis dengan mempertimbangkan aspek 

ketersediaan dan aspek pemanfaatan.  Selanjutnya 

menentukan daerah prioritas dengan cara melakukan 

analisis prioritas intervensi wilayah. Daerah akan 

terbantu dalam menetapkan wilayah prioritas 

intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil 

lebih efektif dan tepat sasaran. 

 

1. ANALISIS AKAR MASALAH  

Analisis akar masalah merupakan analisis lebih 

mendalam setelah menggambarkan kondisi umum 

kemiskinan daerah. Permasalahan-permasalahan yang 

ditemukan pada setiap bidang selanjutnya akan 

dijadikan prioritas kebijakan. Untuk itu sebelum 

melakukan intervensi perlu mencari tahu akar masalah 

dari setiap permasalahan pada setiap bidang tersebut.  

 

Analisis ini dilakukan untuk mencari indikator yang 

lebih rinci (indikator pendukung) dari indikator utama 

bidang yang telah dianalisis, yaitu indikator pada level 

kegiatan atau intervensi.  

 

Tujuannya adalah mendapatkan indikator yang dapat 
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digunakan untuk menentukan intervensi prioritas dari 

masalah utama bidang, sehingga jika indikator-

indikator pendukung ini diperbaiki akan berdampak 

terhadap perbaikan kondisi indikator utama bidang 

(perbaikan outcome).  

 

Lebih luas lagi, dengan membaiknya indikator-

indikator utama bidang, maka dampak selanjutnya 

yang lebih besar adalah perbaikan terhadap indikator 

kemiskinan (perbaikan goal), demikianlah kerangka 

logis dari analisis akar masalah ini sampai kepada 

tujuan yang ingin dicapai yaitu perbaikan masalah 

utama kemiskinan.  

 

Dengan demikian, jika masalah utama kemiskinan di 

suatu daerah telah teridentifikasi melalui analisis 

kondisi umum kemiskinan meliputi kemiskinan 

konsumsi (satu dimensi) dan kemiskinan non 

konsumsi (multidimensi). Selanjutnya untuk 

menentukan intervensi masalah tiap bidang harus 

dicari akar masalahnya sampai tingkat intervensi pula. 
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Gambar Bagan Kerangka Logis Analisis Kemiskinan 

dan Determinan Kemiskinan 

 

Bagan Kerangka Logis ini dapat digunakan untuk membantu 

menentukan indikator pendukung dari indikator utama 

bidang, indikator pendukung merupakan indikator pada 

tingkat intervensi/kegiatan.   

 

Misalnya, kondisi umum kemiskinan di suatu daerah 

menunjukkan persentase penduduk miskin yang masih 

tinggi, sementara itu di bidang pendidikan ditemukan 

masalah rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) 

dan tingginya Angka Putus Sekolah  untuk pendidikan 

dasar (SD/MI dan SMP/MTs). 

 

Indikator APM dan Angka Putus Sekolah belum dapat 

menggambarkan kegiatan apa yang dapat digunakan 

sebagai intervensi untuk memperbaiki indikator 

tersebut, maka harus diuraikan lebih dalam aspek-

aspek apa yang menjadi penyebab buruknya APM dan 

Angka Putus Sekolah di daerah tersebut, kemudian 

inilah yang disebut determinan kemiskinan daerah.  
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Setelah didapatkan daftar aspek yang diduga menjadi 

penyebab masalah, kemudian dicari data atau indikator 

yang mewakili atau yang dapat menunjukkan nilai dari 

aspek tersebut, inilah yang disebut indikator 

pendukung.  

 

Misalnya ditemukan indikator pendukung dari 

buruknya APM pada jenjang pendidikan SD/MI dan 

SMP/MTs serta tingginya Angka Putus Sekolah 

penduduk usia 7-12 dan 13-15 adalah jarak sekolah 

yang jauh, kurangnya ruang kelas (indikator rasio 

kelas per Rombel), dan kurangnya guru (indikator 

rasio guru per kelas), sampai pada indikator-indikator 

tersebut baru dapat ditentukan intervensinya.  

 

Jarak sekolah misalnya, dapat diintervensi dengan 

pembangunan sekolah baru, pembangunan asrama 

siswa, atau penyediaan bus sekolah. Ada banyak 

pilihan intervensi yang dapat ditentukan dan 

disesuaikan dengan kondisi setempat. 

Di sisi lain rendahnya APM boleh jadi tidak hanya 

disebabkan oleh faktor penyediaan pelayanan oleh 

pemerintah, tetapi meskipun pelayanan tersedia kalau 

kondisi ekonomi masyarakat tidak menjangkau biaya 

pendidikan atau karena rendahnya kesadaran untuk 

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.  

 

Melakuan analisis akar masalah, data indikator 

pendukung yang digunakan oleh kabupaten/kota 

sebaiknya data yang tersedia sampai pada level 

kecamatan, hal ini daperlukan agar nantinya dalam 

penentuan lokus (lokasi prioritas) intervensi dapat 
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dijabarkan sampai wilayah pelayanan yang lebih kecil. 

 

Dalam menentukan akar masalah dari determinan 

kemiskinan, ada dua sisi yang harus ditinjau, yaitu: 

 Aspek ketersediaan pelayanan atau program 

pemerintah, apakah penyebab masalah tersebut 

disebabkan kurangnya pelayanan pemerintah? 

Atau kurangnya sarana dan prasarana yang 

menjadi tanggung jawab pemerintah? Aspek  dari 

sisi terpenuhinya tanggung jawab pemerintah 

harus dilihat terlebih dahulu karena tujuan dari 

analisis ini adalah untuk menentukan intervensi 

pemerintah, sisi pertama ini sering disebut sebagai 

supply side. 

 Aspek pemanfaatan layanan atau program, aspek 

ini merupakan aspek dari sisi masyarakat, yaitu 

bagaimana sarana, prasarana, program dan 

kegiatan yang sudah disediakan pemerintah 

dimanfaatkan oleh masyarakat? adakah hambatan-

hambatan dari sisi masyarakat yang membuat 

pelayanan yang disediakan pemerintah tidak dapat 

dimanfaatkan atau tidak optimal dimanfaatkan. 

Hambatan-hambatan tersebut dapat bersumber 

dari persoalan ekonomi, sosial, dan budaya. 

Aspek-aspek pada sisi ini yang sering disebut 

sebagai demand side. 
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Tabel Bantu Determinan Masalah Melalui Aspek 

Ketersediaan dan Aspek Pemanfaatan 

 

Berikut ini merupakan contoh bagaimana menemukan 

determinan masalah dengan melihat aspek ketersediaan dan 

aspek pemanfaatan pada bidang pendidikan dan kesehatan di 

kabupaten Brebes: 

 Misalnya, permasalahan Angka Partsipasi Munir 

(APM) SMA/MA pada bidang pendidikan bila dilihat 

dari aspek ketersediaan  lebih dikarenakan jarak rata-

rata sekolah yang masih sangat jauh, rasio guru yang 

masih kurang dan lain-lain. Sementara bila dilihat dari 

aspek pemanfaatan, rendahnya APM SMA/MA lebih 

dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan arti 

pentingnya pendidikan atau rendahnya pendidikan 

kepala rumah tangga yang menyebabkan anak yang 

berasal dari rumah tangga tersebut tidak mengenyam 

pendidikan tingkat SMA/MA. 

 Sementara permasalahan Angka Kematian Bayi (AKB) 

yang masih tinggi bukan semata karena permasalahan 

kurangnya tenaga bidan atau tidak tersediannya 
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polindes (supply side) namun lebih dikarenakan belum 

semua ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke bidan, 

dan belum tentu semua ibu melahirkan bersalin dengan 

pertolongan bidan serta memanfaatkan sarana 

kesehatan pada beberapa wilayah di daerah tertentu, 

karena faktor kepercayaan dan budaya, peran dukun 

bayi lebih dipilih daripada bidan, sehingga ketersediaan 

pelayanan pemerintah tidak dimanfaatkan secara 

optimal. 

Hambatan pemanfaatan pelayanan pemerintah ini dapat 

bersumber dari budaya dan adat tertentu yang ada di 

masyarakat.   

 

Setelah mengumpulkan informasi tentang aspek 

ketersediaan dan pemanfaatan dalam menentukan 

determinan masalah, selanjutnya adalah melakukan 

Analisis Keterkaitan terhadap data Indikator yang 

telah didapatkan dari kedua aspek tersebut. Data 

indikator yang akan dianalisis harus memiliki tingkat 

akurasi yang tinggi dan sumber data dapat di 

petanggung jawabkan. Sehingga hasil analisis akan 

lebih baik dan lebih akurat. 

 

Analisis Keterkaitan digunakan untuk mengetahui 

apakah perubahan dalam suatu indikator didukung 

oleh perubahan dalam indikator lain yang secara 

teoretis atau empiris berkaitan? 
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Grafik Contoh Analisis Keterkaitan antara Indikator 

Utama APM SMA/MA dengan Indikator Pendukung 

Bidang Pendidikan Kabupaten Brebes 

 

Grafik analisis keterkaitan  ini merupakan contoh bagaimana 

data time series dari indikator utama  masalah kemiskinan 

dalam dimensi pendidikan (warna merah) di Kabupaten 

Brebes, disandingkan dengan seluruh data time series 

indikator pendukung yang “diduga” sebagai akar masalah 

dari indikator utama tersebut (warna biru), untuk dicari 

keterkaitannya, sehingga “terkonfirmasi” bahwa beberapa 

indikator pendukung merupakan akar masalah yang erat 

kaitannya dengan indikator utama dan merupakan prioritas 

intervensi yang dapat dipilih dalam upaya perbaikan 

indikator utama tersebut. 

 

Catatan: 

Analisis yang dilakukan adalah analisis keterkaitan, yaitu 

melihat keterkaitan antara trend indikator utama dengan 
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trend beberapa indikator pendukung, untuk itu dibutuhkan 

data time series, oleh karena itu jika tidak ada data 

kuantitatifnya karena keterbatasan ketersediaan data maka 

analisis ini tidak perlu dilakukan 

 

2. ANALISIS PRIORITAS WILAYAH 

INTERVENSI 

Bagian ini merupakan lanjutan dari analisis kondisi 

umum kemiskinan, analisis determinan kemiskinan, 

dan analisis akar masalah kemiskinan. Dari ketiga 

analisis tersebut telah didapatkan gambaran kondisi 

umum kemiskinan, bagaimana permasalahan 

kemiskinan multidimensinya, serta akar masalah dari 

permasalahan kemiskinan di daerah pada masing-

masing dimensi tersebut. 

 

Analisis-analisis di atas telah sampai pada prioritas 

intervensi yang dipilih untuk mengatasi akar masalah, 

yang paling berpengaruh terhadap masalah utama tiap 

bidang. Artinya sudah menjawab pertanyaan apa 

intervensi yang paling prioritas untuk dilakukan dalam 

mengatasi masalah kemiskinan multidimensi di daerah 

(menemukan fokus intervensi).  

 

Pertanyaan selanjutnya adalah dimana intervensi 

tersebut dilakukan? Dengan kata lain bagaimana 

menemukan lokus intervensi yang paling prioritas? 

Analisis prioritas wilayah intervensi akan menjawab 

pertanyaan tersebut, analisis ini menggunakan alat 

analisis kuadran, yaitu menemukan kombinasi wilayah 

yang bermasalah menurut indikator utama dan 
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indikator pendukung untuk kemudian ditetapkan 

sebagai wilayah prioritas 1, 2, 3 dan 4. 

  

Analisis kuadran berisi dua indikator yang masing-

masing berada pada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X 

merupakan sumbu indikator utama dan sumbu Y 

merupakan indikator pendukungnya, sehingga sumbu 

X menggambarkan masalah utama yang akan diatasi 

dan sumbu Y menggambarkan intervensi  yang dipilih 

untuk memperbaiki masalah utama tersebut. 

 

Sebagai contoh:  

 Kondisi umum kemiskinan kabupaten Brebes 

telah digambarkan melalui Persentase 

Penduduk Miskin (%), Jumlah Penduduk 

Miskin (Jiwa), Indeks Kedalaman dan 

Keparahan Kemiskinan. 

 Selanjutnya telah dilakukan juga analisis 

multidimensi kemiskinan, sehingga diketahui 

bahwa kondisi umum kemiskinan kabupaten 

Brebes disebabkan oleh masih ditemukannya 

permasalahan capaian indikator utama pada 

setiap bidang. 

 Pada bidang Pendidikan terdapat beberapa 

permasalahan rendahnya capaian indikator 

utama, salah satunya Angka Partisipasi Murni 

(APM) SMA/MA. 

 Untuk itu telah dilakukan juga analisis untuk 

menemukan akar masalah penyebab 

rendahnya APM SMA/MA di kabupaten 

Brebes melalui pengamatan terhadap aspek 

ketersediaan dan aspek pemanfaatan. 
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 Setelah dilakukan analisis maka diduga 

permasalahan rendahnya capaikan APM 

SMA/MA di kabupaten Brebes dikarenakan 

masih banyaknya anak miskin usia SMA 

yang tidak bersekolah. 

 Selanjutnya diperlukan intervensi terhadap 

anak miskin usia SMA yang tidak bersekolah 

tersebut melalui program kegiatan. 

 Untuk itu perlu menemukan daerah prioritas 

intervensi wilayah untuk mengetahui di 

kecamatan mana di kabupaten Brebes masih 

banyak terdapat anak miskin usia SMA/MA 

yang tidak bersekolah untuk diintervensi 

melalui program kegiatan yang akan 

dikerjakan oleh pemerintah daerah tersebut. 
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Contoh Grafik Analisis Prioritas Wilayah Intervensi 

Tingkat Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2011 

 

Hasil olahan data PPLS 2011 menunjukkan bahwa 

prioritas wilayah intervensi untuk mendorong 

perbaikan APM SMA/MA di kabupaten Brebes 

melalui intervensi terhadap anak miskin usia 

SMA/MA yang tidak bersekolah adalah kecamatan 

Tanjung, kecamatan Ketanggungan, kecamatan 

Bulakamba, kecamatan Songgom, kecamatan 

Wanasari dan kecamatan Losari. 

Keenam kecamatan ini merupakan daerah dengan 

penduduk miskin paling banyak dan di kecamatan ini 

anak usia SMA/MA banyak yang tidak bersekolah. 
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AGIAN 5: ANALISIS APBD UNTUK 

PENANGGULAN KEMISKINAN 
 

Analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan 

bertujuan menilai sejauhmana relevansi dan efektifitas 

APBD dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. 

Kriteria analisis ini pada prinsipnya mengacu pada 

strategi penanggulangan kemiskinan, prioritas 

intervensi dan wilayah, dan rumah tangga atau individu 

penerima manfaat program, serta standar biaya 

pelayanan publik. Analisis dilakukan terhadap struktur 

umum, sisi pendapatan dan sisi belanja dari APBD. 

 

1. ACUAN ANALISIS  

Secara sederhana, APBD yang berpihak pada 

penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan 

strategi dan prioritas yang telah ditentukan untuk 

penanggulangan kemiskinan serta standar pelayanan 

publik.  

1.1 Strategi Pokok Penanggulangan Kemiskinan 

Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 telah menggaris 

bawahi empat strategi pokok penanggulangan 

kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran 

masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan dan 

kemampuan masyarakat miskin, mengembangkan dan 

menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta 

memperkuat sinergi kebijakan. Berdasarkan strategi 
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ini, untuk berpihak pada penanggulangan kemiskinan 

APBD perlu memenuhi kriteria sebagai berikut: 

 Anggaran pendapatan harus tidak menambah 

beban pengeluaran masyarakat miskin. 

 Anggaran belanja harus mendukung pengurangan 

beban pengeluaran masyarakat miskin; 

peningkatan kemampuan  dan pendapatan 

masyarakat miskin; pengembangan dan 

keberlanjutan UMK; serta penguatan sinergi 

kebijakan penanggulangan kemiskinan.  

 

1.2 Prioritas Intervensi dan Wilayah 

Prioritas intervensi dan wilayah untuk penanggulangan 

kemiskinan ditentukan berdasarkan profil kemiskinan 

dan analisis determinan masalah, yang telah dijelaskan 

pada Bagian 3 dan 4. Alokasi belanja dalam APBD 

diharapkan mengacu kepada prioritas-prioritas 

tersebut, sehingga fokus dan lokus intervensi melalui 

program dan kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan 

kebutuhan penyelesaian masalah. 

1.3 Rumah Tangga/Individu Sasaran 

Identitas (nama), alamat dan kondisi suatu rumah 

tangga/individu miskin, seperti yang digambarkan 

oleh Basis Data Terpadu, akan menentukan 

beneficiaries dan modus penanggulangan kemiskinan, 

terutama program dan kegiatan perlindungan sosial.  
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Tabel Basis Data Terpadu (BDT) 

 

Komposisi rumah tangga dan individu berdasarkan status 

kesejahteraan desil 1-3 level kecamatan. 

 

1.4 Standar Biaya Pelayanan Publik 

Di setiap bidang yang berkaitan dengan 

penanggulangan kemiskinan, standar biaya pelayanan 

publik harus diupayakan terpenuhi. Sebagai contoh, di 

bidang pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan 

panduan penghitungan Biaya Operasional Satuan 

Pendidikan (BOSP). 

Gambar Panduan Penghitungan BOSP 
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TNP2K | Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD 67 

 

2. ANALISIS STRUKTUR UMUM  

Analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan 

dapat diawali dengan meninjau perkembangan 

pendapatan dan belanja daerah secara agregat serta 

surplus atau defisit yang terjadi dari tahun ke tahun. 

Anggaran pendapatan dan belanja yang meningkat 

menunjukkan bahwa secara fiskal daerah memiliki 

kemampuan lebih besar dalam mendanai pelayanan 

publik. 

Contoh Grafik Perkembangan Pendapatan dan Belanja 

Provinsi Bali Tahun 2009-2013 

   

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) 
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Kemenkeu menunjukkan secara umum besaran pendapatan 

dan belanja daerah provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir 

mengalami peningkatan. 

 

3. ANALISI PENDAPATAN  

Analisis pendapatan bertujuan menjelaskan bagaimana 

derajat otonomi fiskal, ruang fiskal, jenis pajak dan 

retribusi daerah, kaitannya terhadap penanggulangan 

kemiskinan. 

Sebelum menjelaskan komposisi pendapatan secara 

lebih rinci, analisis pendapatan dapat diawali dengan 

meninjau perkembangan pendapatan secara agregat 

dari tahun ke tahun, susuai dengan periode kebutuhan 

penyusunan SPKD. 
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Contoh Grafik Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan 

Daerah Agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh 

Indonesia 

 

 Rata-rata pertumbuhan total pendapatan agregat daerah 

di Bali adalah tertinggi ke-5 secara nasional. 

 Rata-rata pertumbuhan PAD agregat daerah di Bali 

adalah tertinggi ke-2 secara nasional.  

 Rata-rata pertumbuhan Daper agregat daerah di Bali 

jauh di bawah rata-rata pertumbuhan PAD-nya 

 

 

3.1. Derajat Otonomi Fiskal 

Derajat Otonomi Fiskal menunjukkan tingkat 

kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi derajat 

otonomi fiskal suatu daerah, semakin rendah tingkat 
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ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak 

eksternal dalam mendanai pelayanan publik. 

Contoh Grafik Derajat Otonomi Fiskal Agregat Provinsi 

Kabupaten dan Kota (2013) 

 

 Derajat otonomi fiskal agregat daerah di Bali (31,6%) 

adalah yang tertinggi secara nasional. Semua agegat 

daerah lain berada di bawah 20%. 

 Sebaliknya, rasio ketergantungan fiskalnya (68,4%) 

adalah yang terrendah secara nasional.  

 Menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap 

bantuan pihak eksternal dalam mendanai pembangunan 

relatif rendah. 
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Contoh Grafik Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal 

Kab/Kota se Provinsi Bali, 2008 -2014 

 

Tiga daerah dengan derajat otonomi fiskal tertinggi di 

Provinsi Bali adalah kabupaten Badung, Kota Denpasar dan 

Kabupaten Gianyar 

 

3.2. Ruang Fiskal 

Ruang fiskal menunjukkan tingkat fleksibilitas daerah 

dalam mengalokasikan anggaran berdasarkan 

kebutuhannya. Semakin besar ruang fiskal yang 

dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula 

fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah 

untuk mengalokasikan belanjanya pada 



TNP2K | Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD 72 

 

program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah 

sebagaimana profil kemiskinan, analisis determinan 

masalah dan prioritas intervensi wilayah yang telah 

dijelaskan pada Bagian 3 dan 4. 

Contoh Grafik Ruang Fiskal Agregat Provinsi Kabupaten 

dan kota (2013) 

 

 Ruang fiskal agregat daerah di Bali berada di atas rata-

rata nasional.  

 Menunjukkan bahwa fleksibilitas anggaran relatif tinggi 

untuk membiayai sendiri program-program prioritas 

daerah 

 

3.3. Jenis Pajak dan Retribusi 

 Pajak dan retribusi merupakan sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling 
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besar hampir di setiap daerah. Untuk itu perlu 

dianalisis lebih lanjut, sehingga dikerahui 

apakah pajak dan retribusi daerah secara 

langsung atau tidak langsung memberatkan 

masyarakat miskin?. Pajak dan retribusi yang 

tidak memberatkan masyarakat miskin 

artinya mendukung strategi pokok 

penanggulangan kemiskinan. 

 

4. ANALISIS BELANJA  

Analisis belanja bertujuan menjelaskan bagaimana 

alokasi balanja daerah menurut kelompok program 

(strategi), menurut urusan dan penyelenggara layanan, 

menurut jenis program/kegiatan (fokus), menurut mata 

anggaran (modus), belanja bansos, hibah dan subsidi 

menurut penerimanya (beneficiaries), sumber 

pembiayaan program/kegiatan, dan kecukupan alokasi 

apakah relevan terhadap penanggulangan kemiskinan. 

Sebelum menjelaskan komposisi belanja secara lebih 

rinci, analisis belanja dimulai dengan meninjau 

perkembangan belanja secara agregat dari tahun ke 

tahun, sesuai periode kebutuhan penyusunan SPKD. 
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Contoh Grafik Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah 

Agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh 

Indonesia 

 

 Rata-rata pertumbuhan total belanja agregat daerah di 

Bali adalah tertinggi ke-3 secara nasional 

 Rata-rata pertumbuhan Belanja Modal sedikit lebih 

rendah daripada Belanja Barang & Jasa, tetapi jauh 

lebih tinggi daripada  Belanja Pegawai 

 

4.1. Belanja Menurut Kelompok Program 

(Strategi) 

Anggaran belanja harus mendukung empat strategi 

pokok penanggulangan kemiskinan, diantaranya 

pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; 

peningkatan kemampuan  dan pendapatan masyarakat 
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miskin; pengembangan dan keberlanjutan UMK; serta 

penguatan sinergi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan sebagaimana yang diatur dalam Perpres 

No. 15 tahun 2010. Tujuannya adalah melihat 

sejauhmana daerah mampu mengalokasikan anggaran 

belanja untuk mendukung pelaksanaan program 

perlindungan sosial dari pemerintah pusat di daerah. 

Data atau grafik analisis belanja menurut kelompok 

program dapat disajikan dalam 4 klaster program 

penanggulangan kemiskinan: 

 Klaster 1; Perlindungan Sosial 

 Klaster 2; Pemberdayaan Masyarakat 

 Klaster 3; Pemberdayaan UMK 

 Klaster 4; Pro-Rakyat Lainnya 

 

4.2. Belanja Menurut Urusan dan Penyelenggara 

Layanan 

Anggaran belanja menurut urusan dan penyelenggara 

layanan bertujuan melihat apakah alokasi anggaran 

belanja telah sesuai dengan bidang yang perlu 

diprioritaskan sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

Bagian 3 dan 4 tentang profil kemiskinan daerah, 

analisis determinan masalah dan prioritas intervensi 

wilayah. 
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Data atau grafik analisis belanja menurut urusan dan 

penyelenggara layanan disajikan berdasarkan bidang, 

seperti: 

 Kesehatan (Dinas Kesehatan/RSUD dan lain-

lain) 

 Pendidikan (Dinas Pendidikan/Dikpora dan 

lain-lain) 

Contoh Grafik Anggaran Belanja Menurut Urusan 
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Tren kenaikan dalam anggaran belanja bidang Kesehatan 

dan Infrastruktur di kabupaten Badung, telah diikuti oleh 

perbaikan yang signifikan dalam dua indikator yang paling 

buruk capaiannya di kedua bidang tersebut, yaitu Persentase 

Penduduk dengan Pengobatan Sendiri; dan Proporsi 

Rumah-Tangga dengan Air Minum Layak 
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Contoh Grafik Anggaran Belanja Menurut 

Penyelenggaran Layanan 

 

• Porsi terbesar dari penggunaan anggaran bidang 

kesehatan, pada tahun 2013, dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan (51%) karena SKPD ini memiliki jaringan 

pelayanan yang paling luas dari tingkat Banjar 

(Posyandu), Desa (Puskemas Pembantu) hingga 

Kecamatan (Puskesmas). Sehingga dapat lebih 

menjamin pemerataan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. 

• RSUD sebagai BLUD menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan tingkat lanjutan dengan penggunaan 

anggaran sebesar 42% dari total belanja bidang 

kesehatan 

 

4.3. Belanja Menurut Jenis Program/Kegiatan 

(Fokus) 
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Anggaran belanja menurut jenis program/kegiatan 

(fokus) bertujuan melihat apakah alokasi anggaran 

belanja telah sesuai dengan permasalahan yang 

diprioritaskan pada masing-masing bidang 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bagian 3 dan 

4 tentang profil kemiskinan daerah, analisis 

determinan masalah dan prioritas intervensi wilayah. 

Data atau grafik analisis belanja menurut urusan dan 

penyelenggara layanan disajikan berdasarkan 

program/kegiatan, seperti: 

 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun (Pendidikan) 

 Program Penyehatan Lingkungan 

(Kesehatan) 

 Program Peningkatan Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan (Ekonomi) 

 Dan lain-lain. 
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Contoh Grafik Permasalahan Rendahnya Proporsi RT 

dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Badung Tahun 

2012 

 

 

• Melalui analisis profil kemiskinan kabupaten Badung 

pada bidang infrastruktur dasar tahun 2012 ditemukan 
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permasalahan masih rendahnya proporsi rumah tangga 

dengan air minum layak (%). 

• Rendahnya proporsi rumah tangga dengan air minum 

layak perlu untuk diprioritaskan pada bidang 

infrastruktur dasar dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan. 

 

Contoh Tabel Anggaran Belanja Menurut Jenis Program 

dan Kegiatan 
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Selanjutnya melihat apakah ada alokasi belanja berdasarkan 

program/kegiatan yang mendukung peningkatan proporsi 

rumah tangga dengan air minum layak di kabupaten badung 

pada tahun tersebut 

 

4.4. Belanja Menurut Mata Anggaran (Modus) 
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Anggaran belanja menurut mata anggaran (modus) 

bertujuan melihat apakah alokasi anggaran belanja 

telah sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada 

masing-masing bidang sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada Bagian 3 dan 4 tentang profil 

kemiskinan daerah, analisis determinan masalah dan 

prioritas intervensi wilayah. Terutama 

program/kegiatan yang disusun telah masuk dalam 

alokasi belanja menurut mata anggaran (modus)  yang 

tepat sesuai peruntukannya. 

Data atau grafik analisis belanja menurut mata 

anggaran (modus) disajikan berdasarkan: 

 Belanja Modal 

 Belanja Barang dan Jasa 

 Belanja Pegawai 

 Belanja Bansos 
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Contoh Grafik Anggaran Belanja Menurut Mata Anggaran 

Rasio Belanja Pegawai Agregat Provinsi Kabupaten dan 

kota (2013) 

 

 

 

 

Rasio Jumlah Guru terhadap total PNSD Pegawai 

Agregat Provinsi Kabupaten dan kota (2013) 
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 Rasio Belanja Pegawai agregat daerah sudah berada di 

bawah 50%, dan di sekitar rata-rata nasional. 

 Rasio jumlah guru terhadap total PNSD berada di 

sekitar rata-rata nasional.  

 Tantangannya dalam hal ini adalah mengurangi 

penambahan tenaga administratif 

 

Contoh Grafik Anggaran Belanja Menurut Mata Anggaran 
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 Efektivitas belanja terhadap penanggulangan 

kemiskinan di kabupaten Badung didukung oleh tren 

peningkatan porsi alokasi Belanja Modal dalam 

kategori Belanja Langsung, bersamaan dengan tren 

penurunan porsi alokasi Belanja Pegawai dalam 

kategori Belanja Tidak Langsung.  

 Belanja modal yang lebih besar sangat penting untuk 

membiayai pembangunan atau rehabilitasi 

infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertanian dan 

transportasi, yang berkontribusi langsung pada 

penanggulangan kemiskinan. 

 

4.5. Belanja Bansos, Hibah dan Subsidi Menurut 

Penerimanya (Beneficiaries) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 

tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial 

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah, menyebutkan bahwa: 
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Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa 

dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah 

lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat, serta tidak secara terus menerus bertujuan 

untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah.  

 

Belanja Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan 

berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif 

yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 

terjadinya resiko sosial. 

 

Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang 

dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan 

sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis 

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, 

dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja 

Bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup 

dalam kondisi wajar. 
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Contoh Grafik Anggaran Belanja Bansos 
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Tren kenaikan dalam anggaran belanja Bantuan Sosial 

diikuti oleh tren perbaikan dalam indikator kemiskinan 

konsumsi, yaitu Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks 

Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) dan Jumlah Penduduk Miskin. 
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Contoh Grafik Anggaran Belanja Bansos 

 

Belanja Bansos harus mempertimbangakan hal-hal sebagai 

berikut: 

 Kecukupan anggaran. 

 Ketepatan sasaran 

 Pelaksanaan sesuai ketentuan 

 

4.6. Sumber Pembiayaan Program/Kegiatan 

Analisis sumber pembiayaan program/kegiatan 

dimaksudkan untuk melihat komposisi kontribusi 

APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN dalam 

setiap program penanggulangan kemiskinan. Sehingga 

dapat diketahui apakah telah tampak sinergi yang baik 
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antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam 

mendanai penanggulangan kemiskinan daerah. 

Daerah harus mampu menyusun strategi yang tepat 

dalam menetapkan sumber pembiayaan 

program/kegiatan agar keberlanjutan dari 

program/kegiatan tersebut dapat dijamin tanpa harus 

bergantung pada pihak lain sebagai sumber 

pembiayaan. Di sisi lain perlu menetapkan 

program/kegiatan yang tepat sesuai dengan 

kompleksitas masalah bilamana memerlukan 

keterlibatan pihak lain sebagai sumber pembiayaan, 

sehingga keberlangsungan program/kegiatan tersebut 

lebih terjamin. 

4.7. Kecukupan Alokasi Belanja 

Di setiap bidang yang berkaitan dengan 

penanggulangan kemiskinan, standar biaya pelayanan 

publik harus diupayakan terpenuhi. Dengan demikian 

alokasi belanja yang disusun diharapkan lebih efektif 

dan cukup untuk membatu masyarakat miskin dalam 

menyelesaikan masalahnya dan tidak hanya menjadi 

solusi sesaat. 
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BAGIAN 6: TINJAUAN 

KEBIJAKAN DAN 

KELEMBAGAAN KOORDINASI 

PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN  

 

Tinjauan kebijakan dan kelembagaan dilakukan untuk 

melihat kinerja penanggulangan kemiskinan di daerah 

yang sedang atau sudah dilakukan selama ini. Kinerja 

tersebut perlu dipetakan dan dibedah untuk  melihat 

kesesuaian kebijakan berupa peraturan, program 

maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan di 

daerah dengan isu kemiskinan yang menjadi masalah 

utama di daerah yang sudah dianalisis pada bab-bab 

sebelumnya.  
 

1. TINJAUAN KEBIJAKAN  

Tinjauan kebijakan merupakan bentuk deskriptif 

tentang peraturan, program dan kegiatan dalam 

penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah. 

Peraturan dimaksud dapat berupa Peraturan Daerah 

(Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, dan aturan 

pelaksanannya yang secara jelas mencantumkan 

kemiskinan sebagai isu utamanya. Misalnya Perda 

Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Kepala 

Daerah dalam Penggunaan Dana Bansos dalam 

Penanggulangan Kemiskinan, dan lain sebagainya. 
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Daerah dapat mengelompokkan peraturan-peraturan 

tersebut berdasarkan: 

 Keberadaannya, jenis peraturannya, dan 

kapan masa berlakunya. 

 Analisis isi utama atau hal utama yang diatur 

dalam peraturan tersebut. 

 Bagaimana peraturan tersebut dijalankan 

(tantangan dan kendalanya) serta apa manfaat 

yang sudah ada dari diterapkannya peraturan 

tersebut selama ini?  

Program dan kegiatan yang dimaksud dalam proses 

tinjauan ini adalah program dan kegiatan 

penanggulangan kemiskinan dalam pengertian 

program-program klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan 

program lainnya yang mendukung penanggulangan 

kemiskinan. 

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 

Tahun 2010, telah menetapkan program-program 

percepatan penanggulangan kemiskinan, sebagai 

penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan 

kemiskinan yang berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang di tingkat nasional dan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 

Program-program percepatan penanggulangan 

kemiskinan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 

klaster program, yaitu: 
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1. Kelompok program bantuan sosial terpadu 

berbasis keluarga. 

2. Kelompok program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. 

3. Kelompok program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha 

ekonomi mikro dan kecil. 

Selain itu yang termasuk program-program percepatan 

penanggulangan kemiskinan adalah program-program 

lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung 

dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat miskin. 

Tinjauan kebijakan pada dasarnya dilakukan untuk 

melihat kembali ketepatan fokus, lokus, modus, dan 

pemanfaat program yang sudah ada, dengan hasil 

analisis kemiskinan dan anggaran yang dibuat pada 

bagian sebelumnya, sehingga perencanaan program ke 

depan dapat dipertajam dengan hasil analisis tersebut. 

Kemudian dalam perencanaan strategis ke depan 

perbaikan tersebut dapat dituangkan dalam SPKD dan 

diacu dalam penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, 

RKPD, dan Renja SKPD.  

Tinjauan kebijakan dapat dilakukan untuk melihat 

pelaksanaan program-program nasional di daerah baik 

program klaster 1, klaster 2, maupun klaster 3, 

menyangkut ketepatan dan komplementaritasnya. 

Ketepatan program dilakukan untuk melihat ketepatan 

penerima manfaat program, terutama program yang 
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sasarannya individu, keluarga, dan rumah tangga. 

Selain itu ketepatan juga dapat dilihat menyangkut 

tepat jumlah, tepat waktu. Sementara 

komplementaritas program dilihat dengan tujuan 

utama agar masyarakat paling miskin  dipastikan 

mendapatkan seluruh program terutama program 

perlindungan sosial. 

Dengan demikian, melalui perbaikan ketepatan dan 

komplementaritas program, percepatan 

penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat 

tercapai, karena dengan semakin baiknya ketepatan 

dan komplementaritas program tersebut dapat 

dikatakan program-program penanggulangan 

kemiskinan semakin efektif, sehingga dapat 

memperbaiki status kesejahteraan penduduk paling 

miskin dan mempertahankan penduduk rentan miskin 

untuk tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan.  

Hal inilah yang harus menjadi pertimbangan dalam 

menentukan strategi penanggulangan kemiskinan pada 

sisi “siapa” penerima manfaat program yang paling 

prioritas dan “bagaimana” (modus) program-program 

penanggulangan kemiskinan dijalankan, setelah 

analisis sebelumnya mendapatkan apa (fokus) dan 

dimana (lokus) program dan kegiatan yang paling 

prioritas.  

Tinjauan kebijakan dalam hal membedah program dan 

kegiatan dapat dilakukan dengan cara: 
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1. Melakukan pemetaan program-program 

nasional dan program daerah (terutama yang 

mendukung program nasional) pada tiap 

klaster. 

2. Melakukan analisis efektivitas program 

(ketepatan dan komplementaritas program). 

 

Pemetaan Program Nasional dan Program 

Daerah 
Bagian ini ditujukan untuk memetakan program-

program klaster 1, 2 dan 3, yang ada di daerah baik 

program nasional, program daerah yang mendukung 

program nasional maupun program inisiatif daerah itu 

sendiri, misalnya  program keluarga harapan (PKH), 

karena jumlah pemanfaat program PKH dari kuota 

nasional untuk suatu daerah sedikit, maka daerah 

menambahkan dengan program PKH daerah dengan 

pola yang sama dengan program nasional, 

penambahan penerima manfaat ditujukan untuk 

menambah cakupan program untuk keluarga yang 

layak mendapat program itu namun belum tercakup 

oleh program nasional. 

Dalam hal ini yang dilihat adalah program 

nasionalnya apa? Berapa besar cakupannya? 

Program pendukungnya di daerah apa? Berapa besar 

cakupannya? Dengan dua skema program itu apakah 

seluruh keluarga paling miskin di daerah tersebut 

sudah tercakup? 

Jenis dukungan program daerah terhadap program 

nasional tidak harus dalam bentuk program yang 
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berbeda, tetapi dapat berupa penambahan kegiatan 

dalam program yang sama, misalnya program subsidi 

beras (Raskin),  pemerintah daerah  tidak harus 

membuat Raskin daerah, APBD dapat digunakan 

untuk mendukung distribusi Raskin dari Titik 

Distribusi (TD) ke titik bagi (TB) sampai rumah 

tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Alokasi 

kegiatan pemerintah daerah untuk hal-hal seperti ini 

juga termasuk kegiatan pendukung yang akan 

meningkatkan ketepatan program, yaitu tepat sasaran, 

tepat waktu, tepat jumlah dan tepat harga. 

Pemetaan program-program menurut klaster dapat 

dilakukan dengan menggunakan tabel bantu berikut 

ini: 

 

Tabel Klaster 1 (Program Bantuan Sosial Terpadu 

Berbasis Keluarga) 
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Klaster 2 (Program Penanggulangan Kemiskinan 

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat) 

 

 

Klaster 3 (Program Penanggulangan Kemiskinan 

Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan 

Kecil) 
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Berdasarkan tabel bantu tersebut dapat diketahui: 

 Jumlah program penanggulangan kemiskinan 

menurut klaster di suatu daerah. 

 Dari jumlah itu diketahui, berapa jumlah 

program nasionalnya, dan berapa program 

daerah yang menjadi pendukung program 

nasional tersebut. 

 Berapa program yang diberikan berupa 

bantuan tunai, berapa yang berupa bantuan 

barang/bentuk lain. 

 Jumlah total anggaran yang dialokasikan 

untuk program-program tersebut. 

 Jumlah pemanfaat program baik individu, 

keluarga, rumah tangga, kelompok, 

desa/kelurahan, kecamatan, atau 

kabupaten/kota (untuk tingkat provinsi).  

 Berapa program yang bersyarat berapa yang 

tanpa syarat,  

 Siapa saja (dinas/badan/kantor) pelaksana 

programnya. 

 

Berdasarkan poin-poin penting tersebut tentu banyak 

hal yang dapat dianalisis mengenai program-program 

penanggulangan kemiskinan di daerah, jika fakta 

tersebut dihubungkan dengan beberapa data lain yang 

berhubungan, misalnya jumlah penduduk miskin 

menurut klaster, jumlah wilayah terpencil (sulit akses), 

dan  jumlah UMK yang ada. 

Sebagai contoh, fakta jumlah sasaran program yang 

ada selama ini (misalnya untuk program klaster 1) jika 
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dihubungkan dengan data penduduk miskin menurut 

desil, dapat dilihat: 

 Apakah program yang ada selama ini, 

cakupannya sudah mencakup jumlah seluruh 

masyarakat paling miskin dan rentan di 

wilayah itu? 

 Apakah program daerah sudah cukup 

mencakup sasaran yang belum tercakup 

dalam program nasional? 

 Hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk 

memperbaiki cakupan sasaran program 

tersebut? 

 

Analisis selanjutnya dapat dilakukan untuk melihat 

perkembangan program antar waktu, jika tabel bantu 

tersebut dibuat untuk beberapa tahun, maka dapat 

diketahui hal-hal seperti: perkembangan keberadaan 

program, perkembangan jumlah bantuan, 

perkembangan pemanfaat program dan perkembangan 

program daerah sebagai pendukung program nasional 

(apakah keberadaan program daerah selalu sama 

dengan keberadaan program nasionalnya? Apakah 

perkembangan program daerah sejalan dengan 

perkembangan program nasionalnya? dan sebagainya). 

 

Selain itu dari data pelaksana program misalnya, dapat 

dianalisis untuk menggambarkan seberapa luas lintas 

sektor yang harus dikoordinasikan dan disinergikan 

dalam pelaksanaan program-program penanggulangan 

kemiskinan di suatu daerah. Bagaimana perencanaan, 

pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program 

dapat dikoordinasikan dan dikendalikan?. Melalui 
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mekanisme apa dan seberapa sering (waktu) 

koordinasi lintas sektor dilakukan?, dan lain 

sebagainya. 

 

Dengan demikian, dari analisis-analisis tersebut dapat 

diketahui tantangan-tantangan apa saja yang perlu 

diselesaikan untuk memperbaiki program-program 

penanggulangan kemiskinan di daerah ke depan, dari 

sisi keberadaan program, jenis bantuan, jumlah 

(besaran) bantuan, sasaran, jumlah pemanfaat, dan 

pengelola program. 

 

Kajiulang Efektivitas Program (Ketepatan 

dan Komplementaritas Program) 
Kajiulang efektivitas program dapat dilakukan dengan 

baik, apabila ada data pendukung dari hasil pelaporan 

pelaksanaan program, serta data monitoring dan 

evaluasi program.  

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat: 

 Apakah masih terjadi ketidak tepatan sasaran 

(inclusion error dan exclusion error)? 

 Seberapa besar inclusion error dan seberapa 

besar exclusion errornya? 

 Apakah program-program tersebut diterima 

oleh penerima manfaat program tepat pada 

waktu yang ditetapkan? 

 Apakah jumlah bantuan diterima penerima 

manfaat program sesuai besaran yang ditetapkan? 

 Untuk program Raskin, apakah harga tebus 

sesuai dengan yang ditetapkan (tepat harga). 
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 Apa kendala dan tantangan menyangkut 

ketepatan-ketepatan tersebut dalam pelaksanaan 

program? 

 dan lain sebagainya. 

Tinjauan efektivitas program, selanjutnya dilakukan 

untuk melihat  komplementaritas antar program dan 

antara program nasional dengan program daerah. 

Konsep komplementaritas menyangkut kecukupan 

program untuk mendorong pengurangan kemiskinan 

dengan cara memastikan bahwa penduduk paling 

miskin mendapatkan seluruh program bantuan sosial. 

 Apakah keluarga penerima PKH juga 

mendapat bantuan siswa miskin (BSM)? 

 Apakah penerima PKH dan BSM juga 

mendapatkan beras bersubsidi (Raskin)? 

 Apakah penerima PKH, BSM, dan Raskin 

juga mendapatkan bantuan tunai dan non 

tunai lainnya? 
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Gambar Ilustrasi Komplementaritas 

 

 

Sehingga dalam analisis ini paling tidak ada dua hal 

yang penting untuk dilihat sebagai kajiulang terhadap 

kebijakan dan program yang ada, dari sisi pemanfaat 

program, yaitu apakah program sudah tepat sasaran 

(penerima manfaatnya)? Dan kedua apakah penduduk 

miskin yang menjadi penerima manfaat suatu program 

sudah mendapatkan program lainnya? 

 

Tinjauan kebijakan pada akhirnya menjadi dasar 

penetapan strategi penanggulangan kemiskinan daerah 

dalam hal penguatan substansi kebijakan, guna 

mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan 

melalui penajaman fokus, lokus, modus, penerima 

manfaat program dan anggaran 
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2. TINJAUAN KELEMBAGAAN  

Bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

tentang kebutuhan akan adanya Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK),   sebagai 

lembaga koordinasi yang memiliki peranan dan fungsi 

kunci dalam mensinergikan program penanggulangan 

kemiskinan.  Dengan mencantumkan kelembagaan 

TKPK sebagai bagian strategi penanggulangan 

kemiskinan, akan memberikan gambaran tentang 

kebutuhan akan sinergi program melalui sebuah 

kelembagaan dan tata kelola program yang baik. 

Kajiulang kelembagaan dilakukan untuk memastikan 

bahwa strategi dan program penanggulangan 

kemiskinan yang disusun dapat dijalankan secara 

terkoordinasi, yaitu diselenggarakan melalui 

sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi 

penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas 

pemangku kepentingan. Koordinasi strategi dan 

program ini termuat dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 42 Tahun 2010, dan secara nasional 

strategi dan program penanggulangan kemiskinan 

telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 

Tahun 2010.   

Dalam rangka memastikan  strategi dan program 

penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara 

terkoordinasi. Permendagri 42/2010 mengamanatkan 

daerah untuk membentuk TKPK di provinsi, dan 

bupati/walikota  membentuk TKPK di kabupaten/kota. 
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Struktur Kelembagaan TKPK 

 

Karena itu secara khusus kelembagaan TKPK dengan peran 

dan fungsinya, struktur yang menyangkut kelompok kerja 

dan kelompok kebijakannya, perlu dicantumkan dalam 

SPKD sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi 

penanggulangan kemiskinan. 

 

Tugas TKPK sebagaimana dimaksud adalah: 

Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan 

serta mengendalikan pelaksanaan penanggulangan 

kemiskinan baik di provinsi maupun kabupaten/kota 

merupakan tugas TKPK. Dalam menyelenggarakan 

tugas koordinasi tersebut TKPK menyelenggarakan 

fungsi: 

1. Pengoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar 

penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan 

kemiskinan. 

2. Pengoordinasian forum SKPD atau forum 

gabungan SKPD bidang penanggulangan 



TNP2K | Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD 108 

 

kemiskinan dalam hal penyusunan rencana 

strategis SKPD. 

3. Pengoordinasian forum SKPD atau forum 

gabungan SKPD bidang penanggulangan 

kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan 

RKPD. 

4. Pengoordinasian forum SKPD atau forum 

gabungan SKPD bidang penanggulangan 

kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja 

SKPD. 

5. Pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen 

rencana pembangunan daerah bidang 

penanggulangan kemiskinan. 

Sedangkan dalam menjalankan tugas pengendalian, 

TKPK menyelenggarakan fungsi: 

1. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak 

lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan 

kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai 

dengan kebijakan pembangunan daerah. 

2. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok 

program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD 

yang meliputi realisasi pencapaian target, 

penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. 

3. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan 

program dan atau kegiatan program 

penanggulangan kemiskinan secara periodik. 

4. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan 

atau kegiatan penanggulangan kemiskinan  

5. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat 

bidang penanggulangan kemiskinan. 
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6. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian 

program penanggulangan kemiskinan kepada 

bupati/walikota (untuk TKPK kabupaten/kota), 

gubernur, dan Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan.  

Kajiulang kelembagaan akan menghasilkan 

rekomendasi tentang perlunya penguatan kelembagaan 

koordinasi sebagai bagian dari strategi percepatan 

penanggulangan kemiskinan, sehingga perencanaan 

dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 

akan lebih baik, karena peningkatan kualitas 

koordinasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan 

program. Selain itu kajiulang kelembagaan dapat 

dimanfaatkan agar memungkinkan keterlibatan 

pemangku kepentingan yang lebih luas dalam 

penanggulangan kemiskinan. 

Hal-hal yang dapat menjadi pokok-pokok kajiulang 

kelembagaan dalam rangka penguatan TKPK sebagai 

bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan 

adalah: 

1. Dukungan politik pimpinan daerah terhadap peran 

TKPK dalam menjalankan koordinasi dan 

pengendalian program penanggulangan 

kemiskinan di daerah. 

2. Kualitas teknis rancangan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan oleh SKPD atau 

gabungan SKPD bidang penanggulangan 

kemiskinan. 
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3. Kualitas pelaksanaan kebijakan oleh birokrasi 

sektoral maupun lintas sektoral. 

4. Keterlibatan multipihak atau para pemangku 

kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan 

di daerah terutama melalui kemitraan-kemitraan 

yang dibangun baik dengan kelompok masyarakat 

maupun pihak  swasta (dunia usaha) 

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur kuat atau tidaknya peran TKPK, minimal 

dalam jangka pendek: 

1. Terbentuknya TKPK melalui sebuah dasar 

penetapan, dalam Permendagri 42/2010 penetapan 

dimaksud adalah keputusan bupati/walikota atau 

gubernur untuk tingkat provinsi. 

2. Kepemimpinan langsung kepala daerah, baik 

bupati/walikota atau gubernur sebagai 

Penanggung Jawab TKPK dalam hal melakukan 

pembinaan berupa bimbingan, supervisi, 

pemantauan dan evaluasi,  maupun wakil 

bupati/wakil walikota atau wakil gubernur sebagai 

Ketua TKPK  dalam memimpin pelaksanaan 

koordinasi dan pengendalian program 

penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.  

3. Tersusunnya dokumen perencanaan dalam bidang 

penanggulangan kemiskinan (seperti SPKD) yang 

baik. 

4. Alokasi APBD yang lebih relevan dengan 

prioritas kebutuhan atau intervensi 

penanggulangan kemiskinan. 
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5. Berjalannya fungsi pemantauan dan evaluasi 

program. 

6. Rapat Koordinasi TKPK yang baik dan 

ditindaklanjuti. 

Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam penanggulangan 

kemiskinan, seperti pelaku CSR (corporate social 

responsibility), Perguruan Tinggi, LSM, dan Media 

Massa. 

Permendagri No 42 tahun 2010 tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(TKPKD) mengamanatkan TKPK untuk menjalankan 

tugas dan fungsinya, seperti berikut ini: 

a) TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan 

rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 

1 (satu) tahun. Mengkoordinasikan penajaman 

perencanaan dalam Renstra SKPD, Renja SKPD 

dan perancangan RKPD. Adapun ruang lingkup 

Koordinasi dalam pendekatan kelembagaan 

adalah Sinkronisasi, Harmonisasi dan Integrasi 

Penanggulangan Kemiskinan Lintas Sektor dan 

Lintas Pemangku Kepentingan.  

b) Dalam konteks penyusunan SPKD, Rapat 

Koordinasi TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota 

dapat dilaksanakan pada 3 (tiga) tahapan ringkas 

yaitu: kordinasi dalam persiapan penyusunan, 

kordinasi dalam proses penyusunan dan 

kordinasi dalam finalisasi SPKD.TKPK yang 

berisi berbagai SKPD dapat juga memiliki tim 
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teknis yang bertanggung jawab dalam 

mengkordinasikan kegiatan operasional TKPK. 

Pencantuman kebutuhan akan adanya kelembagaan 

koordinasi dan pengendalian penanggulangan 

kemiskinan dalam dokumen SPKD  sangat penting 

dalam mengoperasionalkan kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan  melalui sistem birokrasi 

yang ada. Dengan adanya informasi mengenai 

kebutuhan kelembagaan dalam SPKD akan 

memudahkan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota 

dalam mengimplementasi kebijakan dan program serta 

pengendalian pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan di daerah. 

Dalam SPKD dapat dicantumkan kebutuhan anggaran 

bagi kegiatan operasional TKPK dengan indikator 

kinerja yang jelas dan target yang akan dicapai pada 

periode berikutnya. Anggaran operasional dibutuhkan 

untuk kegiatan perencanaan, kordinasi, pengawasan 

dan pengendalian program. Dalam melakukan 

kegiatannya, TKPK memiliki sekretariat yang 

berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah. 

 

 

 

 

 

 



TNP2K | Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD 113 

 

BAGIAN 7: ISU STRATEGIS DAN 

RENCANA AKSI DAERAH 
 

Isu strategis secara eksplisit menerangkan tentang 

masalah yang akan ditangani, intervensi yang akan 

dilakukan untuk mengatasi masalah dan konteks 

dimana permasalahan terjadi. Bagian ini juga 

menjelaskan perumusan isu strategis yang dilakukan 

untuk setiap bidang yang menjadi prioritas masalah 

dari analisis profil kemiskinan daerah dan deteminan 

masalah kemiskinan daerah. Selain itu juga perlu 

menjelaskan tentang apa-apa saja yang menjadi 

Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam penanggulangan 

kemiskian. 

 

1. ISU STRATEGIS 

Isu strategis merupakan kunci dari suatu perubahan 

kebijakan dalam jangka waktu tertentu, karena isu 

strategis dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk membuat suatu kebijakan yang 

prioritas dan berdaya ungkit kuat. Oleh karena itu 

perumusan isu strategis harus didasarkan pada analisis 

yang menyeluruh (comprehensive), didukung data atau 

bukti yang valid, dan mengacu kepada analisis potensi, 

kelemahan, peluang, dan ancaman atau tantangan 

untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada 

masa mendatang. 
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Isu strategis dapat mendorong perubahan dan 

dijadikan dasar pengambilan keputusan jika nilai 

strategisnya tampak jelas, sehingga dapat diacu untuk 

menentukan kebijakan pokok untuk menangani isu-isu 

tersebut, bagaimana kebijakan itu dilakukan, dan 

kondisi seperti apa yang ingin diwujudkan dengan 

ditanganinya isu-isu strategis tersebut. Dalam 

perumusan isu strategis untuk penanggulangan 

kemiskinan ini paling tidak ada tiga komponen dalm 

perumusan isu strategis yang harus ada sehingga 

membuat nilai strategisnya menjadi jelas, yaitu: 

1. Substansi, bagian utama yang menjelaskan 

masalah yang akan ditangani, dalam merumuskan 

isu strategis penanggulangan kemiskinan, 

substansi dari isu strategis ini dapat diperoleh dari 

hasil analisis kondisi kemiskinan pada bab 

sebelumnya. 

2. Proses, bagian dari pernyataan isu strategis yang 

menjelaskan cara atau upaya untuk menangani 

masalah, dalam merumuskan isu strategis 

penanggulangan kemiskinan, proses atau upaya-

upaya yang dipilih untuk mengatasi masalah-

masalah strategis itu didapat dari hasil analisis 

determinan kemiskinan dan prioritas intervensi 

pada bab sebelumnya.   

3. Konteks, merupakan bagian dari pernyataan isu 

strategis yang menggambarkan lingkungan 

penanganan masalah, konteks penanganan 

masalah dalam isu strategis didapatkan dari 

analisis kondisi umum daerah, kinerja anggaran, 



TNP2K | Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD 115 

 

kinerja kebijakan, serta kinerja kelembagaan yang 

ada. 

 

Ilustrasi Komponen dalam Menetapkan Isu Strategis 

 

 

Contoh pernyataan isu strategis dengan tiga komponen 

tersebut antara lain: 

RPJMD DKI Jakarta 2013-2017 

 Peningkatan kualitas pendidikan 

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai 

peran penting dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Untuk 

mewujudkan hal ini, maka dilakukan melalui 

peningkatan kelembagaan sumberdaya 
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manusia dan tata laksana yang meliputi 

penyediaan sarana dan prasarana, 

peningkatan kualitas tenaga pendidik, 

pengelolaan sistem pendidikan yang 

berkualitas dan pembiayaan pendidikan. 

Dalam pelaksanaannya, diperlukan 

pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.  

Mengingat kemajemukan warga DKI Jakarta 

terutama dari aspek sosial ekonomi, maka 

perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, 

dunia usaha, dan masyarakat guna 

terselenggaranya pelayanan pendidikan yang 

merata dan berkualitas bagi masyarakat 

Jakarta. 

Substansi :  
Peningkatan kualitas pendidikan 

 

Proses  :  
Melalui peningkatan kelembagaan 

sumberdaya manusia dan tata laksana yang 

meliputi penyediaan sarana dan prasarana, 

peningkatan kualitas tenaga pendidik, 

pengelolaan sistem pendidikan yang 

berkualitas dan pembiayaan pendidikan. 

 

Konteks  :  
Kemajemukan warga DKI Jakarta dari aspek 

sosial ekonomi, perlunya dibangun sinergitas 

antara pemerintah, dunia usaha, dan 

masyarakat. 
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 Peningkatan kualitas pembangunan 

kesehatan 

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan 

merupakan salah satu pilar utama dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Pelaksanaan pembangunan kesehatan 

dilakukan melalui peningkatan kualitas 

kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata 

kelola meliputi peningkatan kualitas sarana 

dan prasarana kesehatan, kualitas tenaga 

medis dan paramedis, perbaikan sistem 

pelayanan dengan memperhatikan 

keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan 

untuk seluruh masyarakat Jakarta termasuk 

masyarakat miskin dan kelompok masyarakat 

berkebutuhan khusus.  

Mengingat kemajemukan warga Jakarta 

terutama dari aspek sosial ekonomi, maka 

perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, 

dunia usaha, dan masyarakat dalam 

penyediaan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas bagi seluruh masyarakat Jakarta. 

 

Substansi : 
Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan 

 

Proses  : 
Melalui peningkatan kualitas kelembagaan, 

sumberdaya manusia, dan tata kelola yang 

meliputi antara lain peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana kesehatan, kualitas 
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tenaga medis dan paramedis, perbaikan 

sistem pelayanan. 

 

Konteks  : 

Memperhatikan keterjangkauan dan 

ketersediaan pelayanan untuk seluruh 

masyarakat Jakarta termasuk masyarakat 

miskin dan kelompok masyarakat 

berkebutuhan khusus, kemajemukan warga 

DKI Jakarta dari aspek sosial ekonomi, 

perlunya dibangun sinergitas antara 

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 

 

 

 

Penentuan Target Pencapaian Strategis pada 

Akhir Periode 

Dalam konteks perencanaan, strategi-strategi 

dijabarkan lebih rinci menjadi kerangka pikir logis dan 

ditentukan tujuan, sasaran, serta indikator dari tiap 

sasaran, serta target akhir yang ditetapkan sebagai 

ukuran keberhasilan pencapaian dari perencanaan 

penanganan isu strategis yang dibuat. Indikator-

indikator ditetapkan sebagai alat ukur berhasil atau 

tidaknya program, kemudian ditentukan  baseline (data 

dasar) dari indikator-indikator tersebut, serta target 

capaiannya ke depan. 
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Contoh Tabel Isu Strategis dan Penetapan Target Kinerja  

 

Penentuan target dari penanganan isu-isu strategis dapat 

dituangkan secara sederhana ke dalam tabel di atas. Tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan dapat merujuk kepada MDG’s, 

RJPMN, RPJMD dan juga melihat dinamikan daerah yang 

ada berdasarkan Isu Strategis yang telah ditetapkan. 

 

2. RENCANA AKSI DAERAH  

Rencana Aksi Daerah (RAD) merupakan serangkaian 

alur pikir sistematis yang menjadi landasan daerah 

dalam menetapkan program dan kegiatan dalam 

rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah 

ditetapkan berdasarkan Isu Strategis sebagai bagian 

dari Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan 

Kemiskinan yang berbasis hasil. 

 

RAD ini menjadi bagian yang sangat penting, 

mengingat RAD menjadi acuan bersama bagi 

Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Program 

Penanggulangan Kemiskinan di dalam RPJMD dan 
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menjadi pedoman dalam menyusun kegiatan di dalam 

Renstra, Renja SKPD dan RKPD untuk seluruh SKPD 

dalam rangka mencapai target kinerja Penanggulangan 

Kemiskinan di daerah.  

 

Untuk lebih jelasnya, RAD tersebut disusun dalam 

bentuk tabel seperti di bawah ini: 
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BAGIAN 8: SISTEM MONITORING 

DAN EVALUASI 
 

Adalah perlu menjelaskan pentingnya rancangan 

sistem monitoring dan evaluasi terhadap rencana Aksi 

Daerah (RAD) yang  telah disusun. Sistem monitoring 

dan evaluasi berguna untuk memastikan bahwa 

program dan kegiatan yang disusun mempunyai 

sistem kendali dan hasil yang dapat diukur. Sistem 

monitoring dan evaluasi bertujuan memastikan 

terpantaunya pelaksanaan program sehingga 

efektifitas dan efisiensi dan transparansi program 

lebih terjamin. Selain itu sistem M&E ini perlu 

menjelaskan tentang siapa, bagaimana, periode 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Apakah periode 

monitoring disesuaikan dengan Renja dan anggaran 

yang tersedia. Selanjutnya menjelaskan tentang 

instrumen yang akan digunakan dalam melakukan 

monitoring dan evaluasi. 

 

1. APA DAN MENGAPA SISTEM 

MONITORING DAN EVALUASI  

Sesuai dengan Permendagri No.54 tahun 2010 sebagai 

pelaksanaan dari PP No.8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari setiap 

lembaga/instansi pemerintah tersebut adalah 
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Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, tupoksi 

tersebut dijabarkan menjadi: 

• Pengendalian, monitoring dan evaluasi 

terhadap kebijakan perencanaan 

pembangunan di daerah. 

• Pengendalian, monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan rencana 

pembangunan di daerah. 

• Evaluasi terhadap hasil rencana 

pembangunan di daerah. 

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Permendagri No. 

42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 

mengamanatkan seluruh TKPKD diharuskan 

menyusun SPKD, dimana didalamnya juga mengatur 

salah satu fungsi dari TKPKD, yaitu fungsi 

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi. 

Sistem monitoring dan evaluasi dalam program 

penanggulangan kemiskinan diperlukan dalam rangka 

mengetahui informasi kemajuan dan kualitas 

pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi 

masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaannya, 

memberikan penilaian keberhasilan dari sisi keluaran, 

kegunaan, dan dampaknya. 

Adanya rencana sistem monitoring dan evaluasi akan 

membantu menyediakan bukti-bukti yang 

menunjukkan efektif atau tidaknya pelayanan dan 

program yang dijalankan, baik dari segi input 

(masukan), process (aktifitas), output (keluaran), dan 

outcome (hasil) dari goals (tujuan) yang ingin dicapai. 
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Monitoring dan evaluasi juga akan membantu dalam 

memutuskan apakah kebijakan dan program yang ada 

layak dilanjutkan, dikembangkan, atau dihentikan. 

Selain itu, system M&E juga membantu 

mengidentifikasi masalah dan kesulitan dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah 

direncanakan. Manfaat lain dari pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi adalah meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dengan menunjukkan 

bukti bagaimana pemerintah mengelola sumber daya 

publik.   

Secara lebih jelas, komplementaritas Sistem 

monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

Tabel Komplementaritas Sistem Monitoring dan 

Evaluasi 

 

 

Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi merupakan 
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kebutuhan dalam mengukur capaian kinerja 

penanggulangan kemiskinan, baik ditingkat lokal, 

nasional dan global. Penjabarannya dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

• Kebutuhan pada tingkal local: 1) sistem 

monitoring dan evaluasi merupakan implikasi 

dari RPJMD yang menetapkan target 

penggulangan kemiskinan; 2) sistem Monev 

juga merupakan implikasi arah strategi 

penanggulangan kemiskinan daerah dalam 

menetapkan program bersasaran; 3) implikasi 

dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas 

pengalokasian anggaran yang makin besar 

untuk program tertentu dalam diskresi fiskal 

yang terbatas. 

 

• Kebutuhan pada tingkat nasional: 1) 

implikasi dari RPJMN yang menetapkan 

reformasi birokrasi dan penanggulangan 

kemiskinan sebagai prioritas (dengan target 

tertentu); 2) implikasi dari arah strategi 

penanggulangan kemiskinan nasional dalam 

penerapan program bersasaran; 3) 

desentralisasi fiskal dan otonomi daerah: 

apakah perubahan sistem mengubah hasil 

pembangunan? 

 

• Kebutuhan pada tingkat global: sebagai 

implikasi dari inisiatif dan kekuatan 

internasional akan perubahan manajemen 
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publik, seperti MDGs, Transparansi 

Internasional, WTO dan lain sebagainya. 

 

2. FOKUS MONITORING DAN 

EVALUASI  

Dalam setiap tahapan kegiatan monitoring dan 

evaluasi terdapat fokus pengamatan dengan indikator 

yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam tahapan 

perencanaan, fokus pengamatan adalah masukan 

(input) program dengan indikator yang mencakup 

anggaran, sumberdaya manusia dan rencana kerja. 

Dalam tahapan pelaksanaan, fokus pengamatan adalah 

proses (kegiatan, program) dengan indikator seperti 

pencapaian sasaran, penerapan prosedur dan regulasi. 

Sedangkan dalam tahap paska pelaksanaan, fokus 

pengamatan adalah hasil program dan dampak 

program, dengan indikator hasil keluaran (output) dan 

dampak (impact) program. 

Dengan demikian, proses monitoring dan evaluasi 

akan mengamati pencapaian indikator program dan 

kegiatan  dalam tahapan sebagai berikut : 

1. Masukan (input) 

2. Kegiatan (process) 

3. Keluaran (output) 

4. Sasaran (outcome) 

5. Tujuan (goals) 
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Gambar Monitoring dan Evaluasi Berbasis Hasil 

 

M&E Berbasis-Hasil berbeda dengan M&E tradisional yang 

Berbasis-Implementasi, karena fokus perhatian M&E 

Berbasis-Hasil tidak hanya sebatas masukan (inputs) dan 

keluaran (outputs), melainkan sampai sasaran (outcomes) 

dan tujuan (goals) 

 

3. SIAPA YANG MELAKUKAN 

MONITORING DAN EVALUASI  

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pokja 

Pengaduan Masyarakat dalam TKPK bersama dengan 

SKPD terkait yang menjadi Satuan Kerja (Satker) 

pelaksana dari setiap Program dan kegiatan tersebut. 

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, 

monitoring dan evaluasi akan dilakukan terhadap: 
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1. Monitoring terhadap pelaksanaan program-

program penanggulangan kemiskinan yang 

ada di setiap bidang SKPD 

2. Monitoring terhadap program-program 

penanggulangan kemiskinan bersasaran  

3. Evaluasi terhadap output program-program 

penanggulangan kemiskinan yang ada di 

setiap bidang SKPD 

4. Evaluasi terhadap capaian indikator-indikator 

(outcome) kemiskinan 

TKPK dapat memanfaatkan instrumen dan tools yang 

biasa digunakan dalam proses evaluasi program dan 

kegiatan reguler. Hal ini sangat dimungkinkan, 

mengingat RAD-SPKD merupakan dokumen yang 

berisikan rencana program dan kegiatan beserta target 

kinerjanya untuk masa 5 (lima) tahun kedepan, atau 

sesuai dengan masa kepemimpinan daerah. 

Keterkaitan dengan proses evaluasi RAD-SPKD 

dengan Perencanaan pembangunan daerah regular 

dapat memanfaatkan instrument evaluasi tahunan yang 

terkait dengan Indikator input (masukan), pelaksanaan 

(aktifitas), dan output (keluaran), maupun evaluasi 

multi-tahun (5 tahunan), baik kaitannya dengan 

RPJMD maupun Renstra-SKPD dengan indikator 

outcome (Hasil), Impact (Dampak) maupun indikator 

utama lainnya. 
 

4. METODE MONITORING DAN 

EVALUASI  
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Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, beberapa 

metode yang dapat digunakan dalam melakukan 

monitoring dan evaluasi antara lain: 

1. Survey: mengumpulkan informasi yang 

relevan dari responden yang diperoleh dari 

sampel yang representative 

2. Metode Partisipatif: Mendapatkan informasi 

dengan cara pelibatan secara intensif dan 

observasi langsung dalam kurun waktu 

tertentu 

3. Analisis Anggaran: Menganalisis item-item 

pengeluaran program dan membandingkan 

dengan rencana awal 

4. Kunjungan Lapangan (Spot Check/Rapid 

Appraisal): Perolehan informasi secara cepat 

dari penerima program dan pemangku 

kepentingan lainnya. Perolehan informasi 

secara cepat dari penerima program dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

 

5. TAHAPAN PELAKSANAAN 

MONITORING DAN EVALUASI  

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi perlu 

memperhatikan setiap tahapan baik pada aspek 

implementasi dan aspek hasil. Perlu untuk 

mendefinikan kebutuhan pada setiap tahapan agar 

dalam pelaksanaan lebih baik. 

 

Inputs, perlu perencanaan anggaran, sumberdaya 
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manusia dan kebutuhan lainnya yang akan terlibat 

dalam melakukan monev. 

 

 

Activities, mendefinisikan setiap tugas dan tanggung 

jawab sumber daya manusia yang dilibatkan untuk 

menlakukan hal-hal yang sudah didefinikan sebagai 

input sehingga menghasilkan output yang diharapkan. 

 

Outputs, tahapan ini harus menghasilkan produk atau 

jasa yang bersumber dari setiap input. 

 

Outcomes, produk dan jasa yang dihasilkan harus 

berguna bagi pengguna dalam jangka waktu yang 

tidak terlalu lama. 

 

Goals, tujuan akhir yang berdampak terhadap kondisi 

tertentu. 

 

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di daerah 

harus desesuikan terhadap Renstra (Rencana Strategi) 

dan Renja (Rencana Kerja) yang memuat target untuk 

setiap program yang sedang berjalan, sehingga ada 

kesesuaian antara aspek implementasi dan hasil. 
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Gambar Tahapan Monitoring Hasil 
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BAGIAN 9: PENUTUP 
 

Kemiskinan telah menjadi isu penting baik di tingkat 

global, nasional, maupun lokal (daerah), oleh karena 

itu kemiskinan semestinya menjadi salah satu agenda 

prioritas dalam rencana strategis pembangunan 

nasional maupun pembangunan daerah. 

Sebuah cara yang tepat dalam merumuskan masalah 

kemiskinan diperlukan untuk menjadikan kemiskinan 

sebagai agenda utama kebijakan . Rumusan masalah  

itu selanjutnya dapat diacu dalam penyusunan 

dokumen strategis kebijakan di daerah salah satunya 

dokumen Strategi Penanggulangan Kemisnan Daerah 

(SPKD) 

Buku Petunjuk Teknis Analisis Penyusunan SPKD 

yang berada di tangan pembaca ini, merupakan salah 

satu upaya untuk membantu pemerintah daerah, 

masyarakat, organisasi masyarakat sipil serta LSM dan 

pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan 

isu-isu strategis kemiskinan di daerah yang dituangkan 

dalam sebuah dokumen SPKD. 

 

Diharapakan dengan tersusunnya dokumen SPKD 

yang baik akan membantu daerah dalam mencapai 

target penangulangan kemiskinan sebagaimana yang 

ditetapkan dalam dokumen rencana pembangungan 

daerah (RPJMD), nasional (RPJMN) dan target MG’s. 
 


