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“Kemiskinan menghambat tercapainya demokrasi, keadilan, dan persatuan” 
 

 “Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, terus-menerus, 
dan terpadu dengan mengutamakan pendekatan hak-hak dasar” 

 

 
1.1 Latar Belakang  
Selama ini  berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan 
melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, 
perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana 
bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan. Berbagai 
upaya tersebut telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 
juta (40,1%) pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta (11,3%) pada tahun 1996.  
Krisis ekonomi yang terjadi sejak Juli 1997 membawa dampak negatif bagi 
kehidupan masyarakat, yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknya 
pelayanan kesehatan dan pendidikan, memburuknya kondisi prasarana dan 
sarana umum, menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 
dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Krisis ekonomi juga 
mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Menurut perhitungan 
BPS, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) pada 
tahun 1998.  
Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian yang diikuti oleh 
terkendalinya harga barang dan jasa, dan meningkatnya pendapatan 
masyarakat, jumlah penduduk miskin menurun secara bertahap menjadi 36,1 
juta jiwa (16,6%) pada 2004. Dari jumlah penduduk miskin tersebut, 11,5 juta 
jiwa (12,6%) berada di perkotaan dan 24,6 juta jiwa (19,5%) berada di 
perdesaan. Penurunan ini merupakan dampak dari hasil transfer pendapatan 
berbagai program pembangunan termasuk jaring pengaman sosial yang 
dirancang khusus untuk mengatasi dampak negatif krisis.  
Bencana alam gempa bumi dan Tsunami yang terjadi di Nanggroe Aceh 
Darussalam dan Sumatera Utara pada akhir Desember 2004, serta bencana 
alam yang terjadi di berbagai daerah menambah beban penduduk miskin, dan 
meningkatkan jumlah penduduk miskin sekitar 1 juta jiwa. Pemecahan 
masalah kemiskinan yang dialami oleh para korban bencana alam tersebut 
memerlukan langkah-langkah khusus dan terpadu. 
Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya 
suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar 
permasalahan kemiskinan. Pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan 

BAB  I 
PENDAHULUAN 
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sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin 
sebagai obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu 
terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari 
pandangan ini adalah pemerintah mempunyai peran dominan untuk 
menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini 
terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan bukan hanya 
disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan kebijakan 
karena tidak menyentuh akar masalah kemiskinan, tetapi juga tidak adanya 
pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat 
miskin.   
Dokumen ini memandang kemiskinan sebagai masalah multidimensi. 
Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup 
kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki 
maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses 
masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada 
kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi 
dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral 
yang terpusat, seragam dan berjangka pendek. Pemecahan masalah 
kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu 
sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap 
hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.  
Pendekatan berbasis hak (right based approach) berimplikasi pada perubahan 
cara pandang terhadap hubungan negara dan masyarakat khususnya 
masyarakat miskin. Pendekatan berbasis hak dalam penanggulangan 
kemiskinan  mengatur kewajiban negara, artinya bahwa negara (pemerintah, 
DPR, DPD, TNI/POLRI, dan lembaga tinggi negara lainnya) berkewajiban untuk 
menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin 
secara bertahap dan progresif. Menghormati bermakna bahwa pandangan, 
sikap dan perilaku pemerintah dan lembaga negara memperhatikan dan 
mengedepankan hak-hak dasar masyarakat miskin baik dalam perumusan 
kebijakan publik maupun penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk tidak 
turut serta dalam pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin. 
Melindungi bermakna bahwa negara akan melakukan upaya nyata dan 
sungguh-sungguh untuk mencegah dan menindak setiap bentuk tindakan 
pelanggaran hak-hak dasar masyarakat miskin yang dilakukan oleh berbagi 
pihak. Memenuhi berarti bahwa upaya negara untuk menggunakan 
sumberdaya dan sumberdana yang tersedia dalam memenuhi hak-hak dasar 
masyarakat miskin, termasuk menggerakkan secara aktif sumberdaya dari 
masyarakat, swasta dan berbagai pihak.  
Pelaksanaan kewajiban negara untuk terlebih dahulu menghormati, 
melindungi, dan kemudian memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin akan 
membuat proses pemenuhan hak-hak dasar tersebut lebih progresif dan tidak 
terhambat oleh ketersediaan sumberdaya dan sumberdana.  Negara dapat 
memilih berbagai instrumen kebijakan baik melalui anggaran maupun 
peraturan perundangan untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan hak-hak 
dasar secara bertahap. Negara juga dapat menentukan skala prioritas dalam 
penggunaan sumberdaya dan sumberdana secara lebih efisien dan lebih 
berpihak kepada masyarakat miskin.  
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Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengemban amanat 
rakyat berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi 
terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, 
hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Dengan 
memperhatikan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia, pemerintah 
bertindak aktif dalam memprioritaskan anggaran dan regulasi yang 
mendukung pemenuhan hak-hak dasar. Pemerintah akan berupaya sekuat 
tenaga untuk mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif, investasi 
publik dan regulasi yang lebih mengarah pada penanggulangan kemiskinan. 
Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah tentunya akan lebih berpihak kepada 
masyarakat miskin, dan kepentingan masyarakat miskin akan menjadi 
prioritas dalam pembangunan.  
Pendekatan berbasis hak relevan dengan perkembangan sosial, politik dan 
ekonomi yang terjadi di Indonesia. Proses demokratisasi yang berlangsung 
selama ini telah membawa perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara di 
berbagai bidang pembangunan. Perubahan itu diharapkan mendorong 
terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat sehingga pendekatan hak dasar akan 
sangat penting sebagai indikator dalam mengukur proses dan kinerja politik 
yang sedang berlangsung. Selain itu, dampak krisis ekonomi dan beban 
pembayaran utang telah mengurangi kemampuan anggaran negara. Hal ini 
telah mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam membiayai pembangunan 
termasuk pembiayaan penanggulangan kemiskinan.  Oleh karena itu 
pengakuan terhadap hak-hak dasar memberikan penegasan akan arti 
pentingnya kebijakan investasi yang mampu mendukung pemenuhan hak-hak 
dasar, dan kebijakan pembiayaan pembangunan nasional yang sesuai dengan 
prioritas alokasi anggaran negara bagi pembangunan manusia secara 
menyeluruh.  
Pendekatan berbasis hak juga memberikan penegasan pentingnya 
pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kewenangan dan sumberdaya yang 
lebih besar, pemerintah kabupaten dan kota berkewajiban untuk memberikan 
layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu bagi masyarakat miskin. 
Pelaksanaan otonomi daerah juga menegaskan kewajiban pemerintah 
kabupaten/kota untuk lebih terbuka dan memberi ruang yang lebih luas bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.  
Perbaikan tata pemerintahan akan membuka peluang lebih luas bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan 
memberdayakan masyarakat miskin, serta memberikan peran yang strategis 
bagi swasta dan berbagai pihak dalam mengatasi masalah kemiskinan. 
Pemberdayaan adalah kunci keberhasilan bagi masyarakat miskin untuk 
melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. Dokumen ini menegaskan bahwa 
perbaikan tata pemerintahan dan perluasan partisipasi harus menjadi bagian 
integral dari setiap kebijakan yang dilaksanakan untuk memberdayakan 
masyarakat miskin, dan meningkatkan taraf dan mutu hidup masyarakat 
miskin. 
Globalisasi yang ditandai oleh penerapan pasar bebas, privatisasi, deregulasi 
dan penghapusan subsidi cenderung mengurangi peranan negara dalam 
penyediaan barang dan jasa publik. Oleh sebab itu, pendekatan berbasis hak 
mengatur peran minimum yang harus menjadi kewajiban negara dan tidak 
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dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Selain itu, upaya 
penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan adanya momentum 
kemitraan global dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium.  

Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan 
pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, 
terencana, dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak 
baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 
kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan 
budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. 

1.2  Maksud dan Tujuan Penyusunan SNPK 
Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) merupakan cara-cara 
dan tahapan sistematis yang harus ditempuh dan dijalankan oleh pemerintah, 
swasta, masyarakat, dan berbagai pihak dalam upaya mendorong gerakan 
nasional penanggulangan kemiskinan. Tujuan SNPK adalah:  
(1) menegaskan komitmen lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional, dan 
pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan; 

(2) membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan 
melalui pendekatan hak-hak dasar dan pendekatan partisipatif dalam 
perumusan strategi dan kebijakan; 

(3) mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 
kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional, dan pihak yang 
peduli. 

(4) menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan 
pembangunan milenium (Millennium Development Goals) terutama tujuan 
penanggulangan kemiskinan; 

1.3  Proses Penyusunan 
Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk mempercepat pemecahan 
masalah kemiskinan dengan membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan 
yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2001 melalui Keputusan Presiden 
No. 124 tahun 2001 yang dilengkapi Kepres No. 8 tahun 2002.  

Pada bulan Januari 2003, Komite Penanggulangan Kemiskinan telah 
mengeluarkan dan mengesahkan dokumen I-PRSP (Interim Poverty Reduction 
Strategy Paper) sebagai panduan bagi penyusunan dokumen strategi nasional 
penanggulangan kemiskinan. I-PRSP menyatakan bahwa dokumen strategi 
nasional penanggulangan kemiskinan perlu disusun melalui empat langkah, 
yaitu pengkajian bersama permasalahan kemiskinan, kajiulang kebijakan dan 
program, perumusan kebijakan dan program, dan pengembangan sistem 
pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.   
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Pada tanggal 28 Mei 2004, Tim Koordinasi Penyiapan Penyusunan Perumusan 
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (TKP3KPK) menyerahkan draft 
dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) kepada 
Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Berdasarkan tanggapan dan 
masukan dari berbagai pihak, draft dokumen tersebut disempurnakan dengan 
mempertimbangkan hasil analisis kemiskinan partisipatif dan analisis gender, 
prioritas kebijakan dan rencana aksi selama lima tahun, penentuan sasaran, 
dan perlunya pembagian peran antarpelaku dalam pelaksanaan, pemantauan 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan.  
Dengan mengikuti dan mematuhi langkah dan tahap yang digariskan dalam I-
PRSP, proses penyusunan dokumen strategi nasional penanggulangan 
kemiskinan didukung oleh analisis kemiskinan partisipatif (AKP), kajian 
akademik dan konsultasi publik. 
1.3.1 Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) 
Analisis kemiskinan partisipatif dilakukan untuk memahami suara masyarakat 
miskin baik laki-laki maupun perempuan tentang masalah kemiskinan yang 
mereka hadapi dan mengakomodasikan suara masyarakat miskin dalam 
perumusan kebijakan. Langkah yang ditempuh adalah (1) pelaksanaan AKP 
dilakukan di 40 lokasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat; (2) konsolidasi hasil AKP oleh lembaga 
penelitian SMERU bekerjasama dengan JBIC terhadap berbagai hasil AKP yang 
pernah dilakukan oleh Bank Dunia, DFID dan IHS; (3) pelaksanaan AKP oleh 
lembaga swadaya masyarakat KIKIS (Komite Independen anti Kemiskinan 
Struktural) yang dilakukan di kantong-kantong kemiskinan baik masyarakat 
nelayan, buruh, petani perkebunan, petani lahan kering, masyarakat pinggir 
hutan dan masyarakat miskin perkotaan.  
Hasil analisis kemiskinan partisipatif diperkuat dengan informasi dan data 
kuantitatif yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan berbagai sumber 
data yang digunakan sebagai dasar melakukan diagnosis kemiskinan.  
1.3.2 Kajian Akademik 
Kajian akademik dilakukan untuk memperoleh masukan secara ilmiah tentang 
masalah kemiskinan dan evaluasi secara kritis terhadap berbagai kebijakan 
pemerintah yang berdampak pada kemiskinan. Langkah yang ditempuh 
adalah (1) kajian yang dilakukan oleh LPEM-FEUI, Pusat Studi Kebijakan-PAU 
UGM dan IPB bekerjasama dengan Kemnterian Negara PPN/Bappenas dan JICA, 
(2)  Dokumen hasil kerja Gugus Tugas I tentang Perluasan Kesempatan Kerja 
dan Kesempatan Berusaha, Gugus Tugas II tentang Pemberdayaan Masyarakat, 
Gugus Tugas III tentang Peningkatan Kapasitas, dan Gugus Tugas IV tentang 
Perlindungan Sosial, (3) hasil kajian yang dilakukan oleh Gerakan Anti 
Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI), KIKIS, JARI dan lainnya, (4) laporan yang 
disusun oleh berbagai lembaga seperti National Human Development Report 
2004 yang disusun Bappenas dan BPS bekerjasama dengan UNDP, Laporan 
Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium yang disusun oleh 
Bappenas dan BPS bekerjasama dengan UNDP,  bekerjasama dan Country 
Assistance Strategy yang disusun Bank Dunia, dan laporan yang disusun oleh 
UNSFIR, CIDA dan lembaga internasional lainnya, dan (5) hasil laporan yang 
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disusun oleh Tenaga Ahli Cross-Cutting Issues Bappenas terutama kajiulang 
kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan gender. 

1.3.3 Konsultasi Publik 
Konsultasi publik dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai sumber data dan 
informasi dan mendapatkan umpan balik terhadap rumusan kebijakan dan 
program penanggulangan kemiskinan. Langkah yang ditempuh adalah (1) Kaji 
Bersama Masyarakat Akar Rumput dilakukan oleh Kementrian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat di Kupang, Bogor, Kendari, Surabaya, Medan, 
Batam, Makassar dan Karanganyar; (2) Lokakarya yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Negara PPN/Bappenas bekerjasama dengan Departemen Dalam 
Negeri, Bank Dunia, dan GTZ pada tanggal 2-4 Agustus di Bali; (3) Lokakarya 
Konsolidasi Data dan Informasi yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 
2004 di Jakarta dengan tujuan mendapatkan masukan dari berbagai sumber 
data dan informasi antara lain dari Badan Pusat Statistik, UNSFIR, SMERU, ADB 
dan Bank Dunia, (4) Lokakarya Membangun Kemitraan dalam Penanggulangan 
Kemiskinan yang diselenggarakan oleh KPK, Bappenas dan KADIN 2004 
tanggal 12 Agustus 2004, (5) Lokakarya Pro-poor Planning dan Budgeting 
diselenggarakan oleh KPK dan Bappenas di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 
2004, (6) Lokakarya Sistem Monitoring dan Evaluasi yang diselenggarakan 
oleh KPK dan Bappenas di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2004, dan (7) 
Lokakarya Kajian Kebijakan yang diselenggarakan oleh KPK dan Bappenas 
pada tanggal 2 September 2004.  
Pada tanggal 28 Oktober 2004 Draft Sementara SNPK dapat diselesaikan  dan 
disebarkan kepada berbagai pihak baik kepada Kementerian/ Lembaga Negara 
lainnya, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga donor dan 
lembaga internasional lainnya, dan menempatkan pada website Kementerian 
Negara PPN/Bappenas:  http://www.bappenas.go.id. Untuk memperoleh 
masukan terhadap draft sementara tersebut, kemudian dilakukan serangkaian 
kegiatan konsultasi publik dengan berbagai pihak: (1)  pada tanggal 26 
Nopember 2004, konsultasi publik dengan Anggota Kelompok Kerja 
Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan; (2) pada tanggal 3 
Desember 2004 konsultasi publik dengan kementerian/lembaga pemerintah, 
lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; dan (3)  pada 
tanggal 29 November 2004 dan 16 Desember 2004 konsultasi publik dengan 
negara donor dan lembaga internasional lainnya. Selain itu, telah dilakukan 
diskusi secara intensif dengan anggota tim pembaca kritis yang telah 
ditunjuk.  
Pendalaman substansi SNPK terutama yang menyangkut rencana aksi telah 
dilakukan melalui serangkaian diskusi terfokus dengan pihak yang selama ini 
mempunyai perhatian terhadap penanggulangan kemiskinan. Pada tanggal 28 
Desember 2004 dilakukan dua kali diskusi terfokus untuk membahas 
permasalahan pendidikan, kesehatan, air bersih, air minum dan sanitasi, 
perumahan, permukiman, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.  Pada 
tanggal 29 Desember 2004 dilakukan diskusi terfokus untuk membahas isu 
gender dalam penanggulangan kemiskinan.  Diskusi terfokus juga dilakukan 
pada tanggal 30 Desember 2004 untuk membahas persoalan pangan, tanah, 
dan  pengembangan kawasan. 
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Dari serangkaian kegiatan konsultasi publik, diskusi dengan tim pembaca 
kritis dan diskusi terfokus tersebut diperoleh berbagai masukan yang 
kemudian digunakan sebagai bahan dalam melakukan perbaikan Draft 
Sementara sehingga menjadi dokumen SNPK ini.  

 

1.4 Kedudukan dan Ruang lingkup  
1.4.1 Kedudukan  
Dokumen SNPK ini merupakan dokumen strategi dan rencana aksi untuk 
mempercepat tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. Sebagai 
strategi dan rencana aksi dari pemerintah, maka dasar hukum dari dokumen 
SNPK ini akan didasarkan kepada Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden.  
Dokumen SNPK tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari dokumen 
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 yang 
memuat kebijakan pembangunan dan rencana kerja pemerintah selama lima 
tahun. Secara khusus, strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan 
menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMN dan menempati bab 
tersendiri dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, dokumen SNPK 
selanjutnya dapat menjadi arah dalam melakukan pengarusutamaan berbagai 
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.  
Dengan mengacu RPJMN, pemerintah pusat setiap tahun akan menyusun 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai penjabaran dan operasionalisasi RPJM 
yang memuat kerangka regulasi, kerangka anggaran dan rincian program. 
Untuk memastikan terlaksananya strategi dan rencana aksi penanggulangan 
kemiskinan, maka pada tingkat pusat SNPK wajib dijabarkan dan dilaksanakan 
setiap tahun melalui dokumen rencana kerja kementerian/lembaga dan akan 
diintegrasikan menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mulai tahun 
2006.  
Pada tingkat provinsi dan kabupaten dan kota, strategi dan rencana aksi 
penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen SNKP menjadi 
pedoman dan acuan dalam bentuk dokumen SPKD (Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah) yang merupakan bagian integral dari rencana 
pembangunan di tingkat pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. 
Selain itu, sebagai dokumen yang disusun dengan dukungan dan partisipasi 
aktif pihak swasta dan masyarakat, serta lembaga-lembaga internasional, 
dokumen SNPK juga diharapkan menjadi pedoman bersama bagi pelaku 
pembangunan lain. Oleh sebab itu, strategi, rencana aksi dan sasaran SNPK 
tidak hanya menjadi rencana kerja dan program pemerintah, tetapi juga 
menjadi “gerakan bersama” semua pelaku pembangunan.  Dengan demikian, 
tujuan dan sasaran SNPK akan dapat terwujud sesuai dengan batas waktu 
yang telah direncanakan.  

 

1.4.2  Ruang Lingkup 
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Ruang lingkup dokumen ini mencakup empat hal, yaitu diagnosis kemiskinan 
dengan memperhatikan suara masyarakat miskin, strategi dan rencana aksi 
yang memuat strategi, prioritas kebijakan dan langkah kebijakan termasuk 
sasaran dan indikator kinerja, tatacara pemantauan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan, dan pembagian peran yang 
jelas antarpelaku baik lembaga negara ,pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, lembaga swadaya 
masyarakat, organisasi politik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, 
lembaga keuangan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan lembaga 
internasional.  

1.5 Sistematika  
Dokumen ini terdiri dari 7 (tujuh) bab yang meliputi: 
Bab 1  :  menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, proses penyusunan 

dan sistematika.  
Bab 2  : menguraikan diagnosis kemiskinan yang memuat gambaran umum 

dan permasalahan utama kemiskinan di Indonesia. Sumber data dan 
informasi yang digunakan meliputi hasil analisis kemiskinan 
partisipatif (PPA), hasil analisis statistik, dan hasil kajian/penelitian. 

Bab 3 :  membahas hasil kajiulang berbagai kebijakan publik yang telah 
dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kebijakan publik 
yang secara tidak langsung berdampak terhadap masyarakat miskin. 
Dari hasil kaji ulang tersebut kemudian dirumuskan ke dalam 
rekomendasi kebijakan. 

Bab 4  : menegaskan landasan konstitusi, visi dan misi, tujuan dan target, 
prinsip-prinsip, serta rumusan strategi dan kebijakan 
penanggulangan kemiskinan dalam memenuhi hak-hak dasar 
masyarakat miskin.   

Bab 5 : menguraikan mekanisme pelaksanaan strategi dan kebijakan  yang 
memuat prasyarat, kelembagaan, jaringan kerja pelaksana, 
penganggaran, pengendalian dan pengawasan (safeguarding), dan 
antisipasi terhadap hambatan pelaksanaan strategi dan kebijakan. 

Bab 6 : menjelaskan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukung 
pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.  

Bab 7  :  penutup. 
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”Kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh ukuran pendapatan, tetapi juga pemenuhan hak-
hak sosial, ekonomi, budaya dan politik” 

 
“Pemahaman terhadap suara masyarakat miskin merupakan bagian integral dari 

penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan” 
 

 
2.1  Cara Pandang Kemiskinan  
Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan ini, kemiskinan 
dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-
laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk 
menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang 
kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa 
masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak 
dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi 
dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan 
pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau 
sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan 
secara bermartabat.  

Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai 
hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak 
yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang 
diakui secara umum antara lain terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, 
pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, 
dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, 
baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri 
tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu 
hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. 

Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan 
dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak 
terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan 
atas daya rakyat miskin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang 
miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran 
hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, 
konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk 
menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.  

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan 
tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah 
dan beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan 

BAB  II 
DIAGNOSIS KEMISKINAN 
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kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal 
yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan 
laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung 
tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat 
masyarakat miskin itu sendiri, temuan dari berbagai kajian, dan indikator 
sosial dan ekonomi yang dikumpulkan dari kegiatan sensus dan survai. 

2.2 Gambaran Umum 
Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai 
oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan penduduk 
yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2004, BPS 
memperkirakan sekitar 36,146 juta jiwa atau 16,66% dari jumlah penduduk 
hidup dengan pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan, yaitu 
jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar harga makanan setara 2.100 
kkal sehari dan pengeluaran minimal untuk perumahan, pendidikan, 
pemeliharaan kesehatan, dan transportasi. Berdasarkan perkembangan 
penduduk miskin (lihat Gambar 2.1), fluktuasi angka kemiskinan akibat krisis 
ekonomi pada tahun 1997 memperlihatkan kerentanan masyarakat untuk 
jatuh miskin terutama masyarakat yang berada sedikit di atas garis 
kemiskinan. Menurut perkiraan Bank Dunia, sekitar 53,4% penduduk atau 
sekitar 114,8 juta jiwa hidup dengan tingkat pengeluaran kurang dari US$ 2 
PPP per orang per hari. 

Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 1976-2004 

Masalah kemiskinan juga ditandai oleh rendahnya mutu kehidupan 
masyarakat. Berbagai indikator pembangunan manusia dan indikator 
kemiskinan manusia menunjukkan ketertinggalan Indonesia dibanding 
beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Philipina. Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2002 masih lebih rendah, 
dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) masih lebih tinggi dibanding negara-
negara tersebut.  

Saat ini Indonesia hampir setara dengan Vietnam yang sepuluh tahun yang 
lalu masih di bawah Indonesia. Beberapa indikator IPM dan IKM tahun 2002 
menunjukkan bahwa Indonesia lebih unggul dari Vietnam hanya pada tingkat 
pendapatan, akses terhadap air bersih dan kecukupan gizi balita, sedangkan 
tingkat pendidikan dan kesehatan berada sedikit di bawah Vietnam. Indonesia 
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juga mempunyai masalah ketimpangan gender yang relatif lebih besar 
dibanding Thailand dan Filipina. 

Kemiskinan juga ditandai oleh adanya ketimpangan antarwilayah. Kemiskinan 
di kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia mempunyai 
karakteristik yang berbeda. Menurut data BPS, lebih dari 70% penduduk miskin 
berada di Jawa dan Bali karena lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di 
kawasan ini. Namun, persentase penduduk miskin di luar Jawa dan Bali 
khususnya di kawasan Timur Indonesia jauh lebih tinggi.  Hal ini dapat dilihat 
pada Gambar 2.2, yang menyajikan gambaran tentang penduduk miskin, IKM 
dan IPM antarwilayah tahun 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesenjangan antarwilayah juga tercermin dari tingkat pendapatan dan  
pemenuhan berbagai hak dasar. BPS mencatat bahwa pada tahun 2004 angka 
kemiskinan di DKI Jakarta hanya sekitar 3,18%, sedangkan di Papua sekitar 
38,69%. Penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah selama 9,7 tahun, 
sedangkan penduduk di NTB rata-rata hanya sekolah selama 5,8 tahun. Hanya 
sekitar 30% penduduk Jakarta yang tidak mempunyai akses terhadap air yang 
bersih dan aman, tetapi di Kalimantan Barat lebih dari 70% penduduk tidak 
mempunyai akses terhadap air yang bersih dan aman.  

Dari persebaran wilayah penduduk miskin di Indonesia masih terpusat di 
perdesaan. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa penduduk miskin di 
perdesaan diperkirakan 69%, dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. 
Jumlah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha 
dipekirakan sekitar 56,5% (Sensus Pertanian, 2003). Tingkat kedalaman dan 
keparahan kemiskinan di perdesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan. 
Masyarakat miskin perdesaan dihadapkan pada masalah rendahnya mutu 
sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumahtangga 
yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum 
tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan 
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hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan 
ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan.  

Di sisi lain, masalah kemiskinan di daerah perkotaan juga perlu mendapat 
perhatian. Krisis ekonomi tahun 1997 memperlihatkan masyarakat kota masih 
rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di 
perkotaan juga cenderung terus meningkat. Pada umumnya masyarakat 
miskin perkotaan menjalani pengalaman kemiskinan yang berbeda dengan 
penduduk miskin perdesaan. Mereka lebih sering mengalami keterisolasian 
dan perbedaan perlakuan dalam upaya memperoleh dan memanfaatkan ruang 
berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, air bersih dan sanitasi, 
layanan pendidikan dan kesehatan, serta rasa aman dari tindak kekerasan. 
Pada umumnya masyarakat miskin di perkotaan bekerja sebagai buruh dan 
sektor informal yang tinggal di pemukiman yang tidak sehat dan rentan 
terhadap penggusuran.  

Masyarakat miskin di kawasan pesisir dan kawasan tertinggal menghadapi 
permasalahan yang sangat khusus. Mereka umumnya menggantungkan hidup 
dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi 
besar, sangat bergantung musim, dan rentan terhadap polusi dan perusakan 
lingkungan pesisir. Mereka hanya mampu bekerja sebagai nelayan kecil, buruh 
nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki 
kemampuan investasi yang sangat kecil. Nelayan kecil hanya mampu 
memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang 
cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan 
penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan juga mudah rusak 
sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan.  

Di samping itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan 
buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak 
menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit 
untuk keluar dari jerat kemiskinan dan belitan utang pedagang atau pemilik 
kapal. Tekanan ekonomi yang terlalu kuat seringkali memaksa anak untuk 
bekerja di jermal yang umumnya tidak mendukung fisik dan kesehatan anak.  

Masalah kemiskinan juga terkait dengan keterisolasian wilayah. Hasil 
identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
(KPDT) menyebutkan sekitar 199 kabupaten termasuk kategori tertinggal yang 
sebagiah besar (60%) berada di kawasan timur Indonesia. Saat ini, komunitas 
adat terpencil  tercatat sebanyak 205.029 KK atau sekitar 1,1 juta orang yang 
tersebar di 2.328 desa, 807 kecamatan, 211 kabupaten di 27 provinsi 
(Depsos, 2004). Masyarakat di daerah tertinggal dan komunitas adat terpencil 
seringkali menghadapi keterisolasian fisik, keterbatasan sumberdaya manusia 
dan kelangkaan prasarana dan sarana. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak 
mampu memanfaatkan sumberdaya dan mengembangkan  kegiatan ekonomi 
secara optimal. Keterisolasian dalam waktu yang lama cenderung 
menyebabkan apatisme masyarakat miskin. Kurangnya pelayanan pendidikan 
dan kesehatan juga menyebabkan rendahnya kemampuan dan keterampilan 
masyarakat. Kurangnya peluang yang tersedia di kawasan ini dan rendahnya 
pendidikan dapat mendorong migrasi gelap dan perdagangan manusia.   
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Masalah kemiskinan juga menyangkut dimensi gender. Laki-laki dan 
perempuan mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeda dalam 
rumahtangga dan masyarakat, sehingga kemiskinan yang dialami juga 
berbeda. Laki-laki dan perempuan mempunyai akses, kontrol dan prioritas 
yang berbeda dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan politik. 
Permasalahan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi dan 
terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Masalah mendasar 
lainnya adalah kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang 
bersumber dari ketimpangan struktur sosial dan budaya masyarakat. Hal ini 
tercermin dari terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan 
kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam 
kegiatan publik yang luas.  

Selain itu, masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas 
hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan 
dan anak, rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related 
Development Index, GDI) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender 
Empowerment Index, GEM), banyaknya peraturan perundang-undangan, 
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, 
diskriminatif terhadap perempuan, dan atau peduli anak, serta lemahnya 
kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk 
keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. 

2.3  Permasalahan kemiskinan 
Sejalan dengan definisi kemiskinan yang berbasis hak,  permasalahan 
kemiskinan perlu dilihat dari pendapat atau persepsi yang dikemukakan oleh 
masyarakat miskin itu sendiri dan diperkuat dengan data statistik. 
Permasalahan kemiskinan akan dilihat dari aspek pemenuhan hak dasar, 
beban kependudukan, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. 

2.3.1 Kegagalan Pemenuhan Hak Dasar 
2.3.1.1 Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan 
Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi 
masih menjadi masalah bagi masyarakat miskin. Terbatasnya kecukupan dan 
kelayakan mutu pangan berkaitan dengan rendahnya daya beli, ketersediaan 
pangan yang tidak merata, ketergantungan tinggi terhadap beras dan 
terbatasnya diversifikasi pangan. Di sisi lain, masalah yang dihadapi oleh 
petani penghasil pangan adalah terbatasnya dukungan produksi pangan, tata 
niaga yang tidak efisien, rendahnya penerimaan usaha tani pangan dan 
maraknya penyelundupan.  

Permasalahan kecukupan pangan antara lain terlihat dari rendahnya asupan 
kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. 
Pada tahun 2002, BPS memperkirakan sekitar 20% penduduk dengan tingkat 
pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari atau 75% dari 
kebutuhan agar dapat bertahan hidup secara baik.  Kekurangan asupan kalori, 
yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60% penduduk 



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 14 

berpenghasilan terendah. Kekurangan asupan kalori, yang terjadi pada saat 
ketersediaan pangan nasional cukup memadai, menunjukkan adanya masalah 
dalam keterjangkauan pangan yang bermutu. 

Masalah kecukupan pangan dipengaruhi oleh pola konsumsi yang bertumpu 
pada beras sebagai bahan pangan pokok. Pola konsumsi seperti itu 
menyebabkan ketergantungan masyarakat pada beras dan peralihan konsumsi 
pangan dari bukan beras menjadi beras. Dalam jangka panjang, hal ini akan 
mengganggu ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada 
beras juga melemahkan inisiatif untuk melakukan diversifikasi produksi dan 
konsumsi pangan selain beras seperti jagung, sagu, ubi jalar, ubi kayu dan 
bahan pangan lainnya yang tumbuh secara lokal.   

Perbedaan perlakuan dalam pengaturan dan pembagian makan antaranggota 
keluarga juga berpengaruh terhadap pemenuhan kecukupan pangan. 
Pembagian makanan masih dipengaruhi oleh perilaku dan budaya masyarakat 
yang mengutamakan bapak dan anak laki-laki lalu anak perempuan, dan 
terakhir ibu. Pola pengaturan makan seperti itu juga berdampak pada 
buruknya kondisi gizi ibu hamil, dan dapat mengakibatkan kematian ibu pada 
waktu melahirkan dan setelah melahirkan. 

Data BPS tahun 2003 
menunjukkan bahwa angka 
kekurangan gizi pada balita dan 
wanita usia subur terjadi di 
beberapa daerah. Sekitar 34-38% 
dari jumlah anak balita terutama 
di daerah perdesaan diperkirakan 
mempunyai berat badan kurang. 
Kondisi kekurangan gizi pada 
balita antardaerah juga 
memperlihatkan adanya 
ketimpangan yang tinggi.  Pada 
tahun 2003, 10 provinsi dengan 
status gizi buruk tertinggi berada 
di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 
21,7%, selanjutnya Provinsi Papua 
(15,2%), Kalimantan Barat (13,8%), 
Sumatera Utara (12,8%), NTT 
(12,7%), Riau (10,8%), NTB (10,5%), Sulawesi Selatan (10,3%), Sulawesi Utara 
(10,0%).  

Masalah kecukupan pangan juga dialami oleh petani penghasil pangan 
termasuk petani padi. Penyebab utamanya adalah fluktuasi harga yang terjadi 
pada saat musim panen dan musim paceklik yang tidak menguntungkan 
mereka. Impor beras yang dilakukan untuk menutup kebutuhan beras dan 
menjaga stabilitas harga seringkali tidak tepat waktu sehingga merugikan 
petani penghasil beras. Selain itu, penyelundupan beras juga menyebabkan 
kerugian bagi petani penghasil. Dengan kepemilikan lahan yang sempit 
(kurang dari 1 ha), dukungan prasarana dan sarana yang terbatas, dan harga 
jual yang tidak pasti, mereka tidak memperoleh surplus yang memadai untuk 
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mencukupi kebutuhan menjelang musim panen berikutnya. Mereka cenderung 
hidup secara subsisten yang menghambat mereka untuk keluar dari 
perangkap kemiskinan.  

Masalah lain yang juga mempengaruhi ketahanan masyarakat dalam 
menghadapi masalah kerawanan pangan adalah kemampuan menyediakan 
cadangan pangan untuk mengatasi musim paceklik. Saat ini, sebagian besar 
lumbung pangan milik masyarakat tidak berfungsi karena tidak dikelola 
dengan baik dan lemahnya dukungan dari pemerintah daerah.  

Berbagai kasus busung lapar dan kurang gizi pada anak, balita dan ibu, 
menggambarkan bahwa pemenuhan kecukupan pangan dan gizi di Indonesia 
masih harus diperbaiki. Masalah tersebut terjadi karena rendahnya 
kemampuan ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat miskin 
terhadap konsumsi makanan dengan gizi yang berimbang, serta kurangnya 
peran pemerintah dalam penanggulangan kasus kerawanan pangan dan kasus 
kurang gizi yang terjadi di masyarakat. 

Berbagai permasalahan tersebut menyiratkan pentingnya evaluasi terhadap 
sistem ketahanan pangan yang dapat mendukung pemenuhan hak masyarakat 
atas pangan yang cukup dan bermutu.  

2.3.1.2 Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan 
Masyarakat miskin menghadapi masalah keterbatasan akses layanan 
kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya 
daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya 
kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh dan berkembang, dan 
rendahnya derajat kesehatan ibu. Penyebab utama dari rendahnya derajat 
kesehatan masyarakat miskin selain kurangnya kecukupan pangan adalah 
keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu 
layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup 
sehat, rendahnya pendapatan dan mahalnya biaya jasa kesehatan, serta 
kurangnya layanan kesehatan reproduksi. 

Salah satu indikator dari terbatasnya akses layanan kesehatan dasar adalah 
angka kematian bayi. Data Susenas menunjukkan bahwa angka kematian bayi 
(AKB) pada kelompok pengeluaran terendah (Q1) masih di atas 50 per 1.000 
kelahiran hidup. Angka kematian bayi cenderung menurun untuk seluruh 
kelompok pengeluaran. Namun, penurunan tersebut relatif lambat untuk 
kelompok pengeluaran rendah dibanding kelompok pengeluaran tertinggi. Hal 
ini juga terlihat dari rasio angka kematian bayi untuk kelompok pengeluaran 
penduduk terendah (Q1) dan tertinggi (Q5) yang cenderung meningkat.   
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Tabel 2.1 Angka Kematian Bayi menurut Kelompok Pengeluaran, Tahun 
1998, 2001 dan 2003 

Kelompok Pengeluaran 1998 2001 2003 
20% Terendah (Q1) 61 64 53 
20% Rendah (Q2) 50 51 46 
20% Menengah  (Q3) 46 47 38 
20% Tinggi  (Q4) 42 44 31 
20% Tertinggi (Q5) 34 37 24 
Rasio Q1 dan Q5 1,8 1,7 2,2 
  Sumber: BPS, Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

Data BPS tahun 2003 menunjukan bahwa provinsi yang berada di wilayah 
timur Indonesia cenderung mempunyai angka kematian bayi yang lebih tinggi 
dibanding provinsi yang ada di wilayah barat Indonesia.  Angka kematian bayi 
tertinggi adalah  Provinsi Gorontalo 77.0, Nusa Tenggara Barat 74.0,  Sulawesi 
Tenggara 67.00, dan Lampung 55.0.  Sementara itu, 4 provinsi dengan angka 
kematian bayi terendah adalah Bali 14.0, D.I. Yogyakarta 20.0, Sulawesi Utara 
25.0, dan Sumatera Selatan 30.0. 

Status kesehatan masyarakat miskin diperburuk dengan masih tingginya 
penyakit menular seperti malaria,  Tuberkulosis paru, dan HIV/AIDS. Sekitar 
46,3% penduduk atau lebih dari 90 juta orang hidup di daerah endemik 
malaria, dan beban penyakit terberat terjadi di kawasan timur Indonesia. 
Jumlah penderita  Tuberkulosis paru setiap tahun bertambah hampir 600.000 
atau 280 kasus baru per 100.000 penduduk. Kerugian ekonomi yang dialami 
masyarakat miskin akibat penyakit  Tuberkulosis paru sangat besar karena 
penderita Tuberkulosis paru tidak dapat bekerja selama 3-4 bulan. Penyakit 
HIV juga berpengaruh langsung terhadap penduduk usia produktif dan para 
pencari nafkah dengan kasus yang terus meningkat. Menurut data  
Departemen Kesehatan, sampai dengan Desember 2004 tercatat secara 
akumulatif 2.682 kasus AIDS dan 3.368 infeksi HIV terutama di DKI Jakarta, 
Papua, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lainnya. Kasus AIDS/HIV tertinggi 
dialami oleh kelompok usia 20-29 tahun. Kematian laki-laki dan perempuan 
pencari nafkah yang disebabkan oleh penyakit tersebut berakibat pada 
hilangnya pendapatan keluarga miskin dan meningkatnya jumlah anak 
yatim/piatu. 

Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat miskin juga disebabkan oleh 
perilaku hidup mereka yang tidak sehat. Sekitar 62,2% laki-laki berusia 15 
tahun atau lebih merokok, dan persentase di perdesaan lebih besar, yaitu 
sekitar 67%. Pengeluaran rumah tangga untuk tembakau diperkirakan sekitar 
4% dengan tingkat konsumsi yang meningkat sejalan dengan tingkat 
pendapatan. Kebiasaan merokok menyebabkan meningkatnya beban biaya 
pengobatan kronis untuk orang yang menderita kanker paru-paru dan 
penyakit lain yang berhubungan dengan tembakau, dan menurunkan tingkat 
produktivitas pekerja.  
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Jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh dan biaya yang mahal merupakan 
penyebab utama rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan 
kesehatan yang bermutu. Indikator ketiadaan akses, sebagai ukuran tingkat 
kesulitan menjangkau tempat layanan kesehatan terdekat, meningkat dari 
21,6% pada tahun 1999 menjadi 23,1% pada tahun 2002. Kondisi ekstrim dari 
layanan kesehatan dapat ditunjukkan dari indikator ketiadaan akses di Way 
Kanan-Lampung sebesar 89%, sementara di Jakarta hanya sebesar 0,7%. 
Pemetaan pada tingkat kabupaten/kota (2003) berdasarkan jumlah desa yang 
sulit mengakses rumah sakit dan puskesmas menunjukkan sekitar 9,5%  
kabupaten/kota  termasuk daerah dengan tingkat kesulitan tinggi (lihat 
Gambar 2.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendahnya mutu layanan kesehatan dasar juga disebabkan oleh terbatasnya 
tenaga kesehatan, kurangnya peralatan dan kurangnya sarana kesehatan 
lainnya. Daerah dengan rata-rata jumlah dokter per 100.000 penduduk 
terendah adalah Maluku dan Kalimantan Barat (0,4), sedangkan rata-rata 
jumlah dokter di Sulawesi Utara 1,5, di DKI 2,1, dan di Bali 3,2. Rasio tempat 
tidur Rumah Sakit (RS) per 100.000 penduduk di DKI mencapai lebih dari 160, 
sementara di NTB kurang dari 25. Sementara tingkat pemanfaatan tenaga 
kesehatan tertinggi di DKI (96%) dan terendah (28,5%) di Sulawesi Tenggara 

Praktek petugas kesehatan yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat 
miskin adalah bidan dan mantri yang lokasinya terdekat dari tempat tinggal 
mereka.  Kecenderungan penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata dan 
terpusat di daerah perkotaan mengurangi akses masyarakat perdesaan 
terhadap pelayanan kesehatan bermutu, termasuk pelayanan kesehatan 
reproduksi. Data Susenas 2001 memperlihatkan bahwa hanya 45,83% 
kelahiran di perdesaan yang ditolong oleh bidan. Jumlah seluruh bidan saat ini 
sekitar 80.000 orang. Sedangkan, jumlah bidan desa terus menurun dari 
62.812 orang pada tahun 2000 menjadi 39.906 orang pada tahun 2003. Saat 
ini sekitar 22.906 desa tidak memiliki bidan desa.  



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 18 

Rendahnya mutu dan terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan reproduksi 
mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan tingginya angka aborsi. 
Angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2003 tercatat 307 tiap 100.000 
kelahiran hidup. Angka ini terhitung tinggi dibanding negara-negara ASEAN. 
Secara umum terlihat adanya peningkatan pemanfaatan tenaga kesehatan 
dalam persalinan oleh keluarga miskin. Data Susenas menunjukkan bahwa 
angka persalinan keluarga termiskin yang ditolong oleh tenaga kesehatan 
meningkat dari 21% pada tahun 1995 menjadi hampir 55,64% pada tahun 
2004. Pemanfaatan tenaga kesehatan oleh kelompok terkaya jauh lebih tinggi 
(sekitar 82%) dibanding pemanfaatan oleh kelompok miskin yang hanya 
sekitar 40%. 

 

Salah satu keluhan utama masyarakat miskin adalah mahalnya biaya 
pengobatan dan perawatan. Hal ini disebabkan oleh jauhnya tempat pelayanan 
kesehatan dan rendahnya jaminan kesehatan. Data Susenas 2004 
menunjukkan hanya sekitar 20,6% penduduk yang memiliki salah satu bentuk 
jaminan kesehatan. Pada kelompok termiskin, hanya sekitar 15% memiliki 
Kartu Sehat (KS) dan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh pemegang KS 
masih rendah. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan tentang proses 
pembuatan KS dan kurang jelasnya pelayanan terhadap pemegang KS. 

Rendahnya layanan kesehatan juga disebabkan oleh mahalnya alat kontrasepsi 
sehingga masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan layanan kesehatan 
reproduksi. Peranan swasta cukup besar dalam layanan kesehatan reproduksi. 
Sebagian besar perempuan (63%) mendapat layanan kontrasepsi dari swasta. 
Namun, bagi masyarakat miskin, layanan kesehatan reproduksi swasta masih 
sulit dijangkau, karena biayanya terlalu mahal dan jauhnya jarak. Sebagai 
akibat dari mahalnya biaya layanan kesehatan reproduksi, angka prevalensi KB 
hanya sebesar 55%. Angka ini masih lebih rendah dari tingkat yang diperlukan 
untuk mencapai Angka Fertilitas Total 2,1 sebesar 70%. Selain itu, 
penggunaan kontrasepsi pada kelompok masyarakat termiskin (52,4%) lebih 
rendah dibanding kelompok terkaya (63,5%). Tidak terpenuhinya kebutuhan 
(unmet need) KB pada tahun 2002/2003 tidak berbeda dengan angka tahun 
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1997. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sebagai pengguna kontrasepsi 
terbesar menghadapi masalah dalam menjangkau pelayanan KB. 

Tingginya unmet need KB dan terjadinya pergeseran nilai menuju norma 
keluarga kecil menjadi sebab dari tingginya angka kehamilan tidak 
dikehendaki.  Sebagian dari kehamilan seperti ini berakhir dengan aborsi. 
Perempuan miskin yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki cenderung 
ditolong oleh bidan atau dukun aborsi yang sebenarnya tidak mempunyai 
kompetensi medis untuk melakukan aborsi. Aborsi tidak aman ini pada 
gilirannya ikut menyumbang pada tingginya angka mortalitas maternal. 

Masalah lain dalam perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat 
miskin adalah rendahnya anggaran yang tersedia bagi pembangunan dan 
pelayanan kesehatan. Menurut perkiraan Komisi Makroekonomi dan 
Kesehatan-WHO, kebutuhan pelayanan kesehatan per orang adalah sebesar 
US $30–40, sedangkan di Indonesia masih jauh dari standar internasional 
tersebut.   

2.3.1.3 Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan 
Masyarakat miskin mempunyai akses yang rendah terhadap pendidikan formal 
dan non formal. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, 
terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan, terbatasnya 
jumlah dan guru bermutu di daerah dan komunitas miskin, terbatasnya 
jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar, terbatasnya jumlah 
SLTP di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan,  
serta terbatasnya jumlah, sebaran dan mutu program kesetaraan pendidikan 
dasar melalui pendidikan non formal. 

Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan terjadi mulai dari  
pendidikan anak usia dini. Data BPS dan Depdiknas tahun 2002 menunjukkan 
bahwa dari 28,5 juta anak usia 0-6 tahun, baru 7,2 juta (25,3%) yang 
memperoleh layanan pendidikan dan perawatan melalui Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD).  Secara spasial, angka partisipasi sekolah umur 13 – 15 tahun 
pada tahun 2004 disajikan dalam Gambar 2.6.  yang menunjukkan sekitar 40% 
(176 kabupaten/kota) memiliki angka partisipasi yang rendah. 
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Gambar 2.7   Persentase Penduduk Usia 10 

tahun ke atas berdasarkan Tingkat 
Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2003 

Dilihat dari jenis kelamin, 
persentase perempuan yang 
berpendidikan rendah (SD dan 
SMP) relatif lebih tinggi dibanding 
laki-laki. Namun, persentase 
perempuan berpendidikan 
menengah dan tinggi lebih rendah 
dibanding laki-laki (lihat Gambar 
2.7).  

Angka putus sekolah secara 
absolut masih cukup tinggi, 
meskipun persentasenya  terus 
menurun dari 3,1% pada tahun 
1995/1996 menjadi 2,4% pada 
tahun 2004/2005 untuk jenjang 
SD/MI, dan dari 3,8% menjadi 2,6% 
untuk jenjang SMP/MTs. 
Berdasarkan data Susenas 2004, 

sepuluh provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi pada kelompok usia 
13-15 tahun, meliputi Provinsi Gorontalo (15,87%),  Bangka Belitung 
(10,420%),  Sulawesi Selatan (9,72%), Nusa Tenggara Barat (9,69), Sulawesi 
Tengah (9,39%), NTT (9,16%), Sulawesi Tenggara (8,84%), Sulawesi Utara 
(8,79%), Kalimantan Barat (7,77%) dan Kalimantan Selatan (7,35%). Sementara 
provinsi yang memiliki angka putus sekolah usia 13-15 tahun terendah adalah 
DI Yogyakarta sebesar 0,88%. 

Tingginya angka putus sekolah dan 
angka tidak melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi 
disebabkan oleh berbagai faktor. 
Data SUSENAS 2003 menunjukkan 
bahwa sekitar 75%  penduduk usia 
7-18 tahun tidak mampu 
melanjutkan sekolah. Hal ini 
disebabkan oleh alasan ekonomi, 
yaitu tidak adanya biaya dan 
keharusan untuk mencari nafkah 
(lihat Gambar 2.8).  Data SUSENAS 
2003 juga menunjukkan bahwa 
biaya pendidikan merupakan salah 
satu pengeluaran rumahtangga yang 
cukup besar. Bagi rumahtangga 
yang termasuk kelompok 20% 
pengeluaran terendah, persentase 
biaya pendidikan per anak terhadap 
total pengeluaran mencapai 10% untuk SD, 18,5% untuk SLTP dan 28,4% untuk 
SLTA. Dari biaya pendidikan tersebut, 20% untuk transportasi, 10% untuk 
membeli seragam dan biaya pendaftaran, dan pengeluaran lain-lain 11%.   
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Tingginya biaya pendidikan menyebabkan akses masyarakat miskin terhadap 
pendidikan menjadi terbatas. Sesuai dengan ketentuan, biaya SPP untuk 
jenjang SD/MI telah secara resmi dihapuskan. Namun, kenyataan 
menunjukkan bahwa masyarakat tetap harus membayar berbagai iuran 
sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, pakaian seragam, sepatu seragam, 
biaya transportasi, dan uang saku. Berbagai iuran tersebut menjadi 
penghambat bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya.  

Masalah lain yang dialami oleh siswa SD/MI terutama di daerah perdesaan 
adalah kekurangan kalori dan kekurangan gizi yang mengakibatkan 
rendahnya daya tahan belajar dan semangat belajar siswa. Dalam jangka 
panjang, hal ini berpengaruh terhadap kemungkinan anak untuk putus 
belajar, mengulang kelas dan tidak mau sekolah.  

Pendidikan formal belum dapat menjangkau secara merata seluruh lapisan 
masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kesenjangan antara penduduk 
kaya dan penduduk miskin dalam partisipasi pendidikan baik diukur dari 
Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka 
Partisipasi Murni (APM). (lihat Tabel 2.2.)  

Tabel 2.2  Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka 
Partisipasi Murni Menurut Kelompok Usia dan Pengeluaran 
Keluarga Tahun 2004. 

Sumber: diolah dari data SUSENAS 
2004 BPS 

Tabel 2.2 menggambarkan 
perbedaan angka partisipasi 
menurut kelompok pengeluaran 
rumahtangga. Rasio angka 
partisipasi kelompok pengeluaran 
20% terendah (Q1) dan kelompok 
pengeluaran 20% tertinggi (Q5) 
cenderung mengecil untuk 
jenjang pendidikan SMP/MTs dan 
SMA/SMK/MA. Hal ini 
membuktikan bahwa hanya 
sebagian kecil anak usia sekolah 

Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni 
Kelompok Pengeluaran 

7–12 
tahun 

13-15 
tahun 

16–18 
tahun SD/MI SMP/MTs SMA/ SMK/ 

MA SD/MI SMP/ MTs SMA/ SMK/ 
MA 

20% Terendah (Q1) 94.04 70.85 32.74 106.60 63.82 27.71 91.95 49.97 21.90 

20% Rendah (Q2) 96.83 80.37 42.61 107.76 77.85 40.89 93.79 62.38 32.63 

20% Menengah (Q3) 97.37 86.46 54.38 107.26 87.69 54.01 93.57 69.30 43.49 

20% Tinggi (Q4) 98.23 90.95 64.75 107.39 92.69 69.49 93.71 74.31 54.95 

20% Tertinggi (Q5) 98.72 94.58 76.08 106.60 97.16 83.92 92.23 76.60 65.00 

Rata-rata 96.77 83.49 53.48 107.13 82.24 54.38 93.04 65.24 42.96 

Rasio Q1 ; Q5 0,95 0,75 0,43 1,00 0,66 0,33 1,00 0,65 0,34 
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  Gambar 2.9 
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut 

Jenjang Pendidikan, 2004 
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dari keluarga miskin dapat bersekolah setara SMP dan SMA. Tanpa bekal 
pendidikan yang memadai, mereka akan sulit untuk keluar dari jebakan 
kemiskinan dan menghindarkan diri dari lingkaran kemiskinan. 

Secara spasial, angka partisipasi sekolah umur 13 – 15 tahun pada tahun 
2004, menunjukkan sekitar 40% (176 kabupaten/kota) memiliki angka 
partisipasi sekolah yang rendah (lihat Gambar 2.6). 

Masalah kesenjangan akses pendidikan juga terjadi antara penduduk 
perdesaan dan perkotaan dan antarwilayah. Penduduk perdesaan yang berusia 
10 tahun ke atas yang menamatkan sekolah menengah dan perguruan tinggi 
hanya 9,6% jauh lebih rendah dari penduduk perkotaan (33,0%). Selain itu, 
partisipasi pendidikan masyarakat perdesaan juga lebih rendah dibanding 
masyarakat perkotaan (lihat Gambar 2.9).  

Data SUSENAS 2004 menunjukkan adanya kesenjangan antarprovinsi dalam 
APK. APK jenjang SMP/MTs di NTT hanya sekitar 63,4%, DI Yogyakarta sekitar 
97.3%. Sementara, APK jenjang SMA/SMK di Gorontalo hanya sekitar 37,9%, 

dan DKI Jakarta sekitar 77,63%.   

Perbedaan akses pendidikan 
juga terjadi antara laki-laki dan 
perempuan. Partisipasi 
pendidikan perempuan terus 
meningkat, namun pada jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi 
(SLTA dan perguruan tinggi) 
angka partisipasi perempuan 
lebih rendah dibanding laki-laki 
(lihat Gambar 2.10).  Hal ini 
menunjukkan bahwa jumlah 
perempuan yang dapat 
menikmati jenjang pendidikan 
tinggi ternyata lebih sedikit. 
Masalah ini perlu diatasi karena 
perempuan yang lebih 
berpendidikan akan memberikan 

sumbangan yang lebih baik bagi 
perbaikan kesejahteraan generasi 
muda dan pemutusan proses 
pewarisan kemiskinan.  

Masyarakat miskin juga menghadapi 
masalah persebaran SLTP/MTs yang 
tidak merata terutama di daerah 
perdesaan. Hal ini  menyebabkan 
pendidikan nonformal menjadi 
alternatif bagi masyarakat yang putus 
sekolah, tidak sekolah, buta huruf, dan 
orang dewasa yang menganggur. Saat 

Gambar 2.11 
Angka Buta Aksara Menurut Kelompok Usia 

dan Pengeluaran Tahun 2004 
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Gambar 2.10 
Angka Partisipasi Kasar (APK)  

Berdasarkan Jenis Kelamin, 2004 
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ini perhatian dan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal 
yang dilakukan oleh masyarakat masih sangat kurang. 

Rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka putus sekolah dan rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam pendidikan mengakibatkan tingginya angka buta 
aksara. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 15 
tahun keatas yang buta aksara sekitar 9,62% dengan rasio angka buta aksara 
kelompok berpengeluaran terendah (Q1) lebih tinggi dibanding kelompok 
pengeluaran tinggi (lihat Gambar 2.11).   

Dilihat dari jenis kelamin, angka melek aksara perempuan lebih rendah 
dibanding laki-laki untuk semua kelompok usia baik di perkotaan maupun di 
perdesaan (lihat Tabel 2.3). Pada tahun 2004, perempuan usia 10 tahun ke 
atas di perdesaan yang  tidak/belum bersekolah sekitar 14,27%  lebih tinggi 
dibanding laki-laki (6,86%). Di daerah perkotaan, perempuan usia 10 tahun ke 
atas yang tidak/belum bersekolah sekitar 6,6%  sedangkan laki-laki sekitar 
2,4%. Perempuan yang tidak tamat SD/MI di perdesaan 26,34% dan di 
perkotaan 16,69%  sementara laki-laki yang tidak tamat SD/MI 25,32%  di 
pedesaan dan 15,08%  di perkotaan.   Alasan perempuan tidak menamatkan 
atau tidak melanjutkan sekolah antara lain masih kuatnya budaya kawin muda 
di perdesaan, anggapan bahwa sekolah tidak akan bermanfaat bagi 
perempuan karena pada akhirnya mereka tidak akan bekerja dan harus 
bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumahtangganya. Di samping itu, 
jarak sekolah yang cukup jauh dari rumah menjadi penyebab lebih rendahnya 
partisipasi pendidikan perempuan dibanding laki-laki. 

Tabel 2.3  Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut 
Kelompok Umur, Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2004 

Kelompok Umur Tipe Daerah/ 
 Jenis Kelamin 15 tahun ke 

atas 
15 – 24 
tahun 

25-44  
tahun 

45 tahun ke 
atas 

Laki-laki 97,17 99,47 98,86 92,10 
Perempuan 92,19 99,39 97,16 76,24 

Pe
rk

o-
 

ta
an

 

L + P 94,64 99,43 97,99 84,16 
Laki-laki 91,56 98,36 95,83 79,98 
Perempuan 82,47 97,77 91,21 57,77 

Pe
rd

e-
 

sa
an

 

L + P 87,00 98,07 93,47 68,85 
Laki-laki 94,04 98,87 97,20 84,95 
Perempuan 86,80 98,54 93,90 65,34 

K 
+ 

D 

L + P 90,38 98,71 95,51 75,13 
  Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2004 BPS 

Masalah pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah rendahnya 
mutu pendidikan. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah 
kurangnya ketersediaan guru baik dari jumlah maupun mutu terutama di 
beberapa daerah. Pada tahun ajaran 2004/2005 rasio siswa per guru untuk 
jenjang pendidikan SD adalah 20 orang, MI 16 orang, SMP 22 orang, MTs 11 
orang, SM (SMA dan SMK) 20 orang dan MA 9 orang.  Sampai dengan tahun 
2003 masih banyak guru yang belum memiliki persyaratan kualifikasi 
pendidikan minimal lulus Diploma II untuk SD/MI/SDLB/Paket A, minimal lulus 
Diploma III untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B, dan  pendidikan sarjana 
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Gambar 2.12  
Persentase Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

atau lebih untuk jenjang SMA/SMK/MA. Guru SD/MI yang memenuhi 
persyaratan rata-rata hanya 33,8%, dan  guru SLTP rata-rata hanya 48,3% 
(lihat Gambar 2.12).  

Rendahnya mutu pendidikan juga 
disebabkan oleh keterbatasan jumlah 
dan mutu sarana belajar siswa 
termasuk ketersediaan dan koleksi 
perpustakaan. Berdasarkan temuan 
diketahui bahwa 40% siswa  kelas 1–6, 
43% siswa kelas 1–3 dan 38% siswa 
kelas 4–6 tidak memiliki buku teks 
baku.  

Kemampuan layanan pendidikan bagi 
anak dengan kemampuan berbeda 
(diffable) terutama dari keluarga 
miskin masih lebih kecil dibanding 
jumlah anak yang memerlukan 
pelayanan. Mereka umumnya menjadi 
beban ekonomi keluarga miskin. Pada 
tahun 2003/2004 jumlah anak dengan 
kemampuan berbeda usia 7-15 tahun sekitar 1,5 juta anak. Dari jumlah 
tersebut sekitar 3,4% atau 51.291 anak yang memperoleh layanan pendidikan 
melalui SDLB dan SMPLB A,B,C,D,D1,E,G dan autis. Anak dengan kemampuan 
berbeda dari keluarga miskin masih dipandang sebagai beban dan yang harus 
dikasihani sehingga membuat hak-hak dasarnya terabaikan. Oleh sebab itu, 
perlu dilakukan langkah khusus dan dukungan politik yang kuat agar separuh 
dari jumlah anak dengan kemampuan berbeda tersebut dapat menikmati 
pendidikan dasar.  

Berbagai masalah dalam layanan pendidikan menyiratkan perlunya peninjauan 
kembali terhadap berbagai kebijakan untuk memperluas akses dan 
meningkatkan mutu layanan pendidikan seperti penurunan beban biaya 
pendidikan, peningkatan jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan, 
penambahan jumlah dan guru bermutu di daerah dan komunitas miskin, dan 
peningkatan prasarana pendidikan berupa gedung sekolah yang layak untuk 
proses belajar-mengajar.  

2.3.1.4 Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha  
Masyarakat miskin umumnya menghadapi terbatasnya kesempatan kerja dan 
berusaha, terbatasnya peluang untuk mengembangkan usaha, lemahnya 
perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya 
perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti 
buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga. Keterbatasan modal, 
kurangnya keterampilan, dan pengetahuan, menyebabkan masyarakat miskin 
hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan peluang yang sempit 
untuk mengembangkan usaha. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia 
saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang 
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beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada 
kepastian akan keberlanjutannya.  

Belum berhasil diatasinya masalah pengangguran dan kurangnya perluasan 
kesempatan kerja akibat krisis ekonomi, kondisi ketenagakerjaan pada tahun 
2003 menunjukkan belum adanya perbaikan. Angka pengangguran terbuka 
selama 5 tahun terakhir terus meningkat. Menurut data Sakernas, 
pengangguran terbuka cenderung meningkat dari 5,0 juta orang atau 4,7% 
dari jumlah angkatan kerja pada tahun 1997 menjadi sekitar 6 juta orang atau 
6,4% di tahun 1999, dan  sekitar 9,5 juta orang atau 9,5% pada tahun 2003, 
dan sekitar 9,9 juta orang atau 9,7% pada tahun 2004. Tingkat pengangguran 
terbuka pada tahun 2003 berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan 13% 
perempuan dan 7,6% laki-laki. Berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran 
terbuka terbesar adalah kelompok Sekolah Menengah Umum yaitu 16,9%, dan 
perguruan tinggi 9,1%. Menurut kelompok usia, pengangguran terbuka 
didominasi oleh usia muda, yaitu usia 15-19 tahun sebesar 36,7% dan usia 
20-24 tahun sebesar 23,1%. Secara spasial, sebaran  angka pengangguran 
pada tahun 2003 disajikan pada Gambar 2.13. Daerah dengan angka 
pengangguran tinggi terletak di Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, 
Jawa Barat,  Bali, NTB  dan NTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingginya angka pengangguran usia muda memerlukan perhatian khusus, 
karena usia muda merupakan transisi dari sekolah dan bekerja. Selain itu, usia 
muda merupakan tingkat usia yang paling rentan terhadap kemiskinan yang 
disebabkan karena tiga hal (ILO, 2003). Pertama, rumahtangga miskin 
mempunyai jumlah tanggungan (orang muda yang masih dalam tanggungan) 
besar, khususnya di daerah perdesaan. Kedua, kemiskinan seringkali 
diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyak remaja yang 
berasal dari keluarga miskin terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga dan biasanya mendapatkan pekerjaan yang tidak tetap dengan upah 
rendah. Ketiga, kaum muda merupakan masa transisi ke arah mandiri, mereka 
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pada umumnya menemukan kesulitan mendapatkan pekerjaan produktif 
karena kurangnya pengetahuan dan integrasi dalam pasar kerja. 

Tingginya jumlah pekerja di sektor kurang produktif berakibat pada 
rendahnya pendapatan sehingga tergolong miskin atau tergolong pada 
pekerja dengan pendapatan yang rentan menjadi miskin (near poor). Data 
Sakernas menunjukkan tingginya angka setengah pengangguran (bekerja 
kurang dari 35 jam per minggu) yang mencapai 31,4% pada tahun 2003. 
Berdasarkan sektor usaha, pekerja setengah pengangguran tersebut sebagian 
besar bekerja di sektor pertanian yang terdapat di perdesaan. Sementara itu, 
jumlah pekerja informal terus meningkat sejak adanya krisis, dari 58,5 juta 
pada tahun 2001 meningkat sebesar 1,5 juta (1 juta di daerah perdesaan dan 
0,5 juta di perkotaan) pada tahun 2002 menjadi 60 juta dan 1,2 juta (0,5 juta 
di daerah perdesaan dan 0,7 juta perkotaan) pada tahun 2003 menjadi 61,2 
juta. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya  pangsa lapangan kerja di 
sektor pertanian dari 40,1% tahun 1997 menjadi 43,3% tahun 2001, disertai 
dengan menurunnya pangsa lapangan kerja upahan dari 35,5% tahun 1997 
menjadi 33,3% tahun 2002.  Bersamaan dengan itu, pertumbuhan lapangan  
kerja di sektor manufaktur mengalami penurunan dari rata-rata sebesar 2,8% 
pada periode 1994-1997 menjadi sebesar 0,6% pada periode 1998-2001.  

Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa 
saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan 
lemahnya posisi tawar masyarakat miskin dan tingginya kerentanan terhadap 
perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin juga harus menerima pekerjaan 
dengan imbalan yang terlalu rendah, tanpa sistem kontrak atau dengan sistem 
kontrak yang sangat rentan terhadap kepastian hubungan kerja yang 
berkelanjutan. Ketidakjelasan mengenai hak-hak mereka dalam bekerja 
menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap keselamatan dan 
kesejahteraan mereka di lingkungan kerja.  

Kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin seringkali  memaksa anak 
dan perempuan untuk bekerja. Pekerja perempuan, khususnya buruh migran 
perempuan dan pembantu rumahtangga dan pekerja anak menghadapi resiko 
sangat tinggi untuk dieksplotasi secara berlebihan, serta tidak menerima gaji 
atau digaji sangat murah, dan bahkan seringkali diperlakukan secara tidak 
manusiawi. Oleh karena itu, pekerja perempuan dan anak memerlukan 
perlindungan kerja yang lebih dan khusus, karena lebih rentan untuk 
mengalami pelanggaran hak dan eksploitasi secara berlebihan. 

Berdasarkan lapangan pekerjaan, data Susenas 2004 menunjukkan bahwa 
sebagian besar rumahtangga miskin bekerja di sektor pertanian. 
Rumahtangga miskin yang bekerja di sektor pertanian tertinggi berada di 
Papua (91,26%), NTT (84,06%), Maluku Utara (74,26%), dan Kalimantan Tengah 
(73,63%). Rumahtangga miskin yang bekerja di sektor industri dan lainnya 
sebagian besar di DKI Jakarta (lainnya 66,24% industri 12,50%), Jawa Barat 
(lainnya 41,68%, industri 8,39%), Banten (lainnya 33,56%, industri 4,79%) dan 
Bangka Belitung (lainnya 37,7%, industri 1,89%).  
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Gambar 2.14 

Diagram Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Lapangan 
Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Tahun 2004 

 
 
 
Kesulitan ekonomi juga memaksa remaja terutama perempuan dari keluarga 
miskin untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Mereka umumnya 
penduduk musiman yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan. Mereka 
sangat rentan terhadap tindak kekerasan, penyakit menular seksual dan 
terkucil dari kehidupan sosial. Oleh sebab itu, mereka perlu mendapatkan 
penanganan khusus melalui pendampingan dan konseling agar mampu keluar 
dari lingkaran kemiskinan.   

Rendahnya posisi tawar pekerja menyebabkan konflik perburuhan yang terjadi 
seringkali dimenangkan oleh pihak perusahaan dan merugikan para buruh. 
Pemerintah sebagai pihak yang dapat menjadi mediasi dan pembela 
kepentingan masyarakat seringkali kurang responsif dan peka untuk secara 
cepat menindaklanjuti masalah perselisihan dalam hubungan antara pekerja 
dengan pemilik perusahaan. Dampak dari perselisihan tersebut seringkali 
membuahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tidak adil dan 
mengakibatkan munculnya sekelompok orang miskin baru. 

Kecenderungan perempuan untuk memasuki pasar kerja jauh lebih kecil 
dibanding laki-laki. Menurut data Sakernas 2003, jumlah laki-laki berusia di 
atas 15 tahun yang termasuk usia produktif mencapai 76 juta jiwa, dan 
angkatan kerja laki-laki tercatat sebanyak 64,8 juta jiwa. Dari angkatan kerja 
laki-laki tersebut, 59,9 juta jiwa termasuk kelompok pekerja. Sedangkan 
jumlah perempuan berusia di atas 15 tahun yang termasuk usia produktif 
adalah 76,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja perempuan 
tercatat sebesar 35,5 juta jiwa, dan hanya 30,9 juta jiwa yang termasuk 
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kelompok pekerja. Lebih rendahnya perempuan untuk memasuki pasar kerja 
tersebut, antara lain terjadi karena pengaruh lingkungan yang kurang 
mendukung seperti pengambilan keputusan dan penguasaan aset yang 
didominasi laki-laki, perlunya ijin suami bila istri ingin bekerja atau berusaha, 
dan perempuan yang bekerja tetap bertanggung jawab mengelola urusan 
keluarga.  

Pekerja perempuan juga mengalami diskriminasi dalam hal penggajian dan 
kurang terlindungi dari pelecehan dan kekerasan seksual serta kurang 
mendapat hak-hak yang menyangkut kesehatan reproduksi di tempat kerja. 
Pada tahun 2002 tingkat upah rata-rata laki-laki (Rp. 703.901,- per bulan) 
lebih tinggi dibanding perempuan (Rp. 493.607,- per bulan). Perbedaan ini 
terjadi pada semua tingkat pendidikan pekerja (Tabel 2.4). Bagi perempuan 
pelaku usaha, mereka memiliki masalah kepemilikan usaha. Pada saat usaha 
yang dibangun oleh perempuan tersebut mulai berkembang, maka 
kepemilikan usaha tersebut beralih kepada suaminya dengan berbagai alasan 
seperti kemudahan untuk mendapatkan kredit dan mengurus surat perijinan 
dan alasan lainnya.  

Tabel 2.4  Rata-rata upah/gaji/pendapatan pekerja *) sebulan menurut 
tingkat pendidikan dan jenis kelamin 2001 dan 2002 (dalam 
rupiah) 

2001 2002 Tingkat 
Pendidikan Perempuan Laki-laki Rasio 

Upah** Perempuan Laki-laki Rasio 
Upah** 

< SD 172.018 326.394 52,7 187.059 367.284 51,1 
SD 232.726 388.502 59,9 264.112 435.676 60,6 
SLTP 340.685 489.951 69,5 399.176 558.648 71,5 

SMU/SMK 555.175 711.013 78,1 640.035 809.694 79,0 
>SMU/SMK 914.036 1.203.660 75,9 977.652 1.348.203 72,5 

JUMLAH 442.928 623.904 67,22 493.607 703.901 66,94 
Sumber : Sakernas tahun 2001 dan 2002  
Keterangan :    *)  Pekerja buruh/karyawan dan pekerja bebas 
      **)  Rasio upah adalah upah perempuan dibagi upah laki-laki 
 
Masyarakat miskin juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan 
mengembangkan koperasi dan usaha, mikro dan kecil (KUMK). Permasalahan 
yang dihadapi antara lain sulitnya mengakses modal dengan suku bunga 
rendah; hambatan untuk memperoleh ijin usaha; kurangnya perlindungan dari 
kegiatan usaha; rendahnya kapasitas sumberdaya manusia dalam 
mengembangkan wirausaha yang meliputi kemampuan manajemen, 
organisasi dan teknologi;  dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, 
bahan baku; serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. 
Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar, masih sulit diakses 
oleh pengusaha kecil dan mikro yang sebagian besar masih lemah dalam 
kapasitas SDM.  

Selain kesulitan mengakses modal, permasalahan lain yang masih dihadapi 
adalah tidak adanya lembaga resmi yang dapat memberi modal dengan 
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persyaratan yang dapat dipenuhi masyarakat miskin. Kenyataan ini tidak 
memberi pilihan lain untuk memperoleh modal dengan cara meminjam dari 
rentenir dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Selain itu, berbagai 
lembaga keuangan mikro yang dikembangkan oleh masyarakat belum 
mendapat perlindungan hukum secara memadai. Masyarakat miskin juga 
menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, terutama 
perlindungan terhadap hak cipta industri tradisional, dan hilangnya aset usaha 
akibat penggusuran. Usaha koperasi juga seringkali menghadapi kesulitan 
untuk menjadi badan hukum karena persyaratan yang sangat rumit, seperti 
batas modal, anggota, dan kegiatan usaha. Dengan tidak menjadi badan 
hukum, usaha koperasi menjadi sulit berkembang dan kehilangan kesempatan 
untuk meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah. 

Masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan KUMK adalah lemahnya 
perlindungan terhadap usaha yang dikembangkan oleh masyarakat, 
melimpahnya barang impor yang menyebabkan menurunnya daya saing 
produk KUMK, menyebarnya bisnis waralaba yang mempersempit ruang usaha 
mikro dan kecil, dan terbatasnya ruang bagi tempat usaha informal yang 
berakibat pada penggusuran. Menurut Statistik Koperasi 2004, saat ini jumlah 
koperasi aktif di Indonesia meningkat dari 92.531 menjadi 93.800. Koperasi 
yang tidak aktif meningkat dari 26.113 menjadi 29.381. Dari keseluruhan 
jumlah koperasi di Indonesia, sebagian besar berada di pulau Jawa. Jumlah 
koperasi tertinggi adalah Jawa Barat dengan 18.042 koperasi, terdiri dari 
13.396 koperasi yang aktif dan 4.646 koperasi yang tidak aktif). Sedangkan 
jumlah koperasi terendah terdapat di Bangka Belitung, yaitu 483 (368 aktif 
dan 115 tidak aktif) pada tahun 2003.  

Peran usaha mikro dan kecil sangat signifikan  terhadap penyediaan lapangan 
kerja.  Pada tahun 2003, usaha mikro dan kecil menyerap tenaga kerja 
sebesar 70,3 juta atau 88,4% dari jumlah tenaga kerja, sedangkan usaha 
menengah sebanyak  8,71 juta tenaga kerja atau 11% dari jumlah tenaga 
kerja.  Oleh karena itu penghasilan yang diperoleh dari usaha mikro dan kecil, 
terutama yang berskala usaha mikro sangat berperan terhadap masyarakat 
miskin. 

2.3.1.5 Terbatasnya Akses Layanan Perumahan  
Tempat tinggal yang sehat dan layak merupakan kebutuhan yang masih sulit 
dijangkau oleh masyarakat miskin. Dalam berbagai diskusi dengan 
masyarakat, kondisi perumahan merupakan ciri utama yang paling sering 
dipakai dalam mengenali penduduk miskin, dan gejala ini menunjukkan 
adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak atas permukiman yang layak.  
Secara umum, masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah 
terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu 
lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan atas pemilikan 
perumahan.  

Masalah perumahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di perkotaan 
berbeda dengan masyarakat miskin yang berada di perdesaan. Di perkotaan, 
keluarga miskin sebagian besar tinggal di perkampungan yang berada di balik 
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gedung-gedung pertokoan dan perkantoran, dalam petak-petak kecil, saling 
berhimpit, tidak sehat dan seringkali dalam satu rumah ditinggali lebih dari 
satu keluarga. Keluarga miskin di perkotaan juga sering dijumpai tinggal di 
pinggiran rel, di bawah jembatan tol dan di atas tanah yang diterlantarkan. 
Mereka sering tidak mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) dan dianggap 
sebagai penyandang masalah sosial yang setiap saat bisa digusur dan 
dipindahkan karena menempati tanah yang bermasalah. Dalam hal ini, tidak 
terpenuhinya hak atas permukiman cenderung membatasi akses mereka 
untuk mendapat pelayanan umum lainnya, seperti akses kredit atau pekerjaan 
formal yang memerlukan bukti kepemilikan KTP.   

Data Potensi Desa 2003 BPS, menunjukkan sebaran keluarga yang bertempat 
tinggal di bantaran kali dan permukiman kumuh menurut kabupaten/kota 
(lihat Gambar 2.15). Sekitar 17 Kabupaten/Kota termasuk daerah dengan 
jumlah keluarga lebih dari 19.000 yang bertempat tinggal di bantaran sungai 
dan permukiman kumuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi permukiman mereka juga seringkali tidak dilengkapi dengan 
lingkungan permukiman yang memadai. Masalah ini sering terjadi di kota 
besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan kota lain yang 
tumbuh cepat. Mereka tidak mampu membayar biaya awal untuk 
mendapatkan perumahan sangat sederhana dengan harga murah. Perumahan 
yang diperuntukkan bagi golongan berpenghasilan rendah terletak jauh dari 
pusat kota tempat mereka bekerja sehingga beban biaya transportasi akan 
mengurangi kemampuan mereka untuk menenuhi kebutuhan hidup lain yang 
lebih mendesak. Hal ini berkaitan dengan lemahnya pelaksanaan aturan 1:3:6 
bagi pengembang dalam pembangunan rumah mewah, rumah menengah dan 
rumah sederhana, pajak yang memberatkan, dan mahalnya harga tanah di 
perkotaan. 
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Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan 
pertanian lahan kering juga mengeluhkan kesulitan memperoleh perumahan 
dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Kesulitan perumahan dan 
permukiman masyarakat miskin di daerah perdesaan umumnya disiasati 
dengan menumpang pada anggota keluarga lainnya. Dalam satu rumah 
seringkali dijumpai lebih dari dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang 
kurang memadai. Hal ini terjadi pada masyarakat perkebunan yang tinggal di 
dataran tinggi seperti perkebunan teh di Jawa. Mereka jauh dan terisiolasi dari 
masyarakat umum. Sementara itu, bagi penduduk lokal yang tinggal di 
pedalaman hutan, masalah perumahan dan permukiman tidak berdiri sendiri, 
tetapi menjadi bagian dari masalah keutuhan ekosistem dan budaya setempat. 
Sebagai gambaran, sebaran keluarga yang bertempat tinggal di Kawasan 
Lindung disajikan pada Gambar 2.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.6 Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi 
Air bersih dan aman merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk memenuhi 
standar kehidupan manusia secara sehat. Air bersih didefinisikan sebagai air 
yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang memenuhi syarat kesehatan 
dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air bersih disini termasuk air 
minum dan  air minum non perpipaan (sumur dalam, sumur dangkal, sungai, 
danau dan small scale provider). Masyarakat miskin seringkali menghadapi 
kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan aman. Hal ini disebabkan oleh 
terbatasnya penyediaan air, belum terjangkau oleh jaringan distribusi, 
menurunnya mutu sumber air, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya air 
bersih dan sanitasi untuk kesehatan.  

Kesulitan memperoleh air bersih dan aman umumnya dihadapi oleh sekitar 
44,8% penduduk terutama rumahtangga yang tinggal di daerah yang sulit air. 
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Menurut data Susenas 2004, rumahtangga yang belum mampu mengakses air 
bersih masih cukup besar. Sebaran rumah tangga yang mengakses air bersih 
berdasarkan kabupaten/kota disajikan dalam Gambar 2.17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rumahtangga yang menggunakan air bersih kurang dari 15% antara lain 
tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir 3,03%, Tanjung Jabung Timur 3,62%, 
Pontianak 4,65%, Jayawijaya 4,98%, Nabire 5,2%, Sambas 6,07%, Mamasa 
7,24%, Sumba Barat 9,0%, Administrasi Paniai 9,38%, Landak 9,72% Pulau Pisau 
10,81%, Bengkalis 12,97%, Murung Raya 14,82%. Rumahtangga tersebut 
sebagian besar berada di daerah perdesaan yang tidak terjangkau layanan 
distribusi air bersih. Pada tingkat provinsi,  Kalimantan Barat mempunyai 
tingkat aksessibiltas terhadap air bersih terendah (16,68%) setelah Papua 
(27,17%). Sementara itu Provinsi DKI Jakarta mempunyai tingkat aksessibilitas 
tertinggi (94,91 %), disusul Bali (72,02 %), Banten (66,98%), Jawa Timur 
(64,90%), dan Kalimantan Timur (61,34%). 

Masyarakat miskin yang tinggal di pinggiran sungai sangat tergantung pada 
perubahan permukaan air sungai. Pada saat musim kemarau, mereka terpaksa 
harus membeli air minum yang cukup mahal. Bagi masyarakat miskin yang 
tidak mampu membeli, mereka terpaksa mengambil air dari sungai. Kesulitan 
air bersih juga dialami oleh masyarakat petani lahan kering yang jauh dari 
sungai seperti di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sampang dan 
Kabupaten Gorontalo. Mereka  setiap tahun mengalami kesulitan untuk 
mengakses air bersih dan aman. Kesulitan memperoleh air bersih dan aman 
untuk keperluan rumahtangga menyebabkan kaum perempuan harus berjalan 
jauh mencari sumber-sumber air. 

Rumahtangga yang tinggal di daerah perkotaan sebagian besar dapat 
menikmati layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum (PDAM) atau 
dengan memanfaatkan air tanah. Bagi masyarakat miskin yang tinggal di 
permukiman kumuh dan pinggiran sungai, mereka menghadapi kesulitan 
untuk dapat menjangkau layanan PDAM, sehingga masih banyak yang 
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memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah tercemar untuk 
mandi, memasak, mencuci, dan air minum. Mereka juga terpaksa membeli air 
dari pedagang eceran untuk keperluan sehari-hari dengan harga yang relatif 
mahal. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah buruknya sanitasi dan 
lingkungan permukiman terutama yang tinggal di kawasan kumuh. Kondisi 
sanitasi dan lingkungan yang buruk berpengaruh terhadap perkembangan 
kesehatan mereka terutama anak-anak dan ibu. Selain itu, masyarakat miskin 
juga kurang memahami pengelolaan sanitasi dan lingkungan hidup sebagai 
bagian dari perilaku hidup sehat. 

Kesulitan dalam mengakses air bersih dan aman, dan sanitasi akan menjadi 
beban berat bagi masyarakat miskin. Upaya pemenuhan hak dasar atas air 
bersih dan aman perlu menjadi perhatian terutama dalam penyediaan dan 
distribusi air bersih, terbangunnya mekanisme subsidi penyediaan air bersih 
dan sanitasi bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat miskin terhadap pentingnya air bersih dan sanitasi.    

2.3.1.7 Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah 
Masyarakat miskin menghadapi 
masalah ketimpangan struktur 
penguasaan dan pemilikan tanah, serta 
ketidakpastian dalam penguasaan dan 
pemilikan lahan pertanian. Masalah 
tersebut sangat dirasakan oleh petani  
penggarap yang sering tidak mampu 
memenuhi kebutuhan subsisten. 
Masalah pertanahan ditunjukkan oleh 
semakin sering dan meluasnya 
sengketa agraria. Sengketa agraria di 
beberapa daerah terutama di Jawa dan 
Sumatera sering dilatarbelakangi oleh 
konflik agraria yang terjadi pada masa 
kolonial dan hingga kini tidak 
terselesaikan berdasarkan nilai dan rasa 
keadilan masyarakat. Konflik semacam 
itu terus menguat sebagai sengketa 
pertanahan yang terjadi  di atas lahan 
perkebunan dan kawasan hutan. Konflik 
agraria juga terjadi sebagai dampak 
dari kebijakan pertanahan masa lalu 
yang ekspansif dalam luasan lahan dan modal untuk memfasilitasi kebijakan 
pembangunan. Kebijakan itu menunjukkan pemihakan pada pemilik lahan luas 
hingga akhirnya memperkuat ketimpangan struktur penguasaan dan 
pemilikan tanah dan mempengaruhi kondisi kemiskinan di perdesaan dan 
masyarakat petani penggarap.  

Kehidupan rumahtangga petani sangat dipengaruhi oleh aspek penguasaan 
tanah dan kemampuan memobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di 
atas tanah pertanian. Tingkat pendapatan rumahtangga petani ditentukan 
oleh luas tanah pertanian yang secara nyata dikuasai. Oleh sebab itu, 

Kotak 1.  Tanah dan Kemiskinan di Daerah Perkebunan 

Kemiskinan yang dialami buruh perkebunan 
dipengaruhi oleh pola penguasaan tanah dan 
hubungan kerja dengan pengusaha perkebunan. Buruh 
perkebunan karet dan sawit di Bengkulu Utara dengan 
pola hubungan plasma-inti dalam PIR-Trans 
sesungguhnya memiliki peluang untuk menguasai tanah 
dalam batas tertentu dan mengembangkan 
keterampilan teknis usaha kebun. Namun hal itu tidak 
pernah terjadi dan mereka tetap sebagai buruh kebun.  

Sedikit berbeda dengan nasib buruh perkebunan di 
Pelalawan, Riau. Basis hubungan mereka dengan tanah 
telah tercerabut dengan lepasnya tanah ulayat mereka 
untuk dijadikan lahan perkebunan karet dan sawit. 
Mereka kini bekerja sebagai buruh harian lepas di atas 
tanah yang dulu menjadi kuasa mereka dengan alas hak 
ulayat. Dalam situasi ini mereka menghadapi masalah 
ketidak- pastian pekerjaan. Sementara itu di wilayah 
perkebunan Tlogosari, Malang Selatan, buruh tani 
menghadapi konflik agraria dengan latar belakang 
perubahan status kepemilikan lahan dari petani pemilik 
lahan menjadi hak erfpacht yang dikuasai pengusaha 
dan tanah HGU yang dikuasai oleh PTP.  
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meningkatnya jumlah petani gurem dan petani tunakisma mencerminkan 
kemiskinan di perdesaan. Penguasaan tanah cenderung makin menyempit. 
Jumlah rumahtangga petani gurem dengan pemilikan lahan kurang dari 0,2 ha 
meningkat dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta pada tahun 
2003. Oleh karena itu, dalam kurun waktu sepuluh tahun terjadi peningkatan 
persentase rumahtangga tani gurem dari 52,1% menjadi 56,2 %. Sebagian 
besar rumahtangga petani gurem bertempat tinggal di Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Banten. Masalah tersebut bertambah 
buruk dengan struktur penguasaan lahan yang timpang karena sebagian besar 
petani gurem tidak secara formal menguasai lahan sebagai hak milik.  

Struktur penguasaan lahan yang terpusat terjadi bersamaan dengan 
pembangunan yang mengandalkan modal besar dan ketersediaan tanah yang 
luas seperti revolusi hijau, perkebunan, dan konsesi hutan produksi seperti 
dijumpai di Jawa dan sebagian Sumatera. Dengan demikian, meningkatnya 
jumlah petani gurem tidak hanya mencerminkan potret kemiskinan di 
perdesaan, tetapi juga ketidakadilan agraria. Masalah lain adalah kurang 
adanya pengakuan dan perlindungan terhadap penguasaan tanah adat yang 
dikuasai secara komunal dan turun-temurun, terutama di Kalimantan, 
Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Masyarakat adat ini harus 
menanggung akibat dari eksploitasi sumber daya alam, khususnya usaha 
produksi hutan (HPH/HTI), perkebunan dan pertambangan. Hilangnya 
kesempatan untuk memanfaatkan tanah dan hutan tersebut membuat mereka 
tergantung pada pihak luar.  Tidak adanya kepastian akan penguasaan jangka 
panjang juga cenderung mengakibatkan terjadinya perusakan kawasan hutan 
karena masyarakat akan memanfaatkan keuntungan jangka pendek yang 
dapat mereka peroleh dari penebangan hutan. 

Konflik agraria, sebagai realitas ketidakadilan agraria, akan terus terjadi 
sejalan dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Jawa dan 
Sumatera yang memerlukan lahan untuk pengembangan hutan produksi, 
pertambangan dan taman nasional, serta di luar Jawa dan Sumatera yang 
menggunakan tanah ulayat masyarakat setempat. Berbagai konflik agraria 
tersebut perlu penyelesaian yang jelas dan tuntas agar dapat memecahkan 
kemiskinan dan tidak menimbulkan kemiskinan baru. 

Masalah ketimpangan gender juga terlihat dalam penguasaan tanah. Secara 
umum, penguasaan tanah lebih sering dipegang oleh laki-laki dibanding 
perempuan. Dalam berbagai kasus, pembuatan sertifikat tanah yang dibeli 
setelah pernikahan umumnya dibuat atas nama suami sebagai kepala 
rumahtangga dengan kesepakatan bersama.  Dari suatu survai terhadap 1.500 
peserta program sertifikasi tanah ternyata hanya sedikit sertifikat yang dibuat 
atas nama istri (lihat Tabel 2.5). Tanpa menguasai sertifikat tanah, perempuan 
akan sulit menggunakan tanah sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit 
usaha. Hal ini berdampak pada terbatasnya peluang bagi perempuan dalam 
pengembangan usaha. 
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Tabel 2.5  Persentase Pemilikan Sertifikat Tanah Menurut Perempuan dan Laki-
laki 

Penguasaan Assest Perempuan Laki-laki 
Daerah Perkotaan 14,3% 76,9% 
Daerah Pinggiran 17,4% 67,4% 
Daerah Perdesaan 20,4% 66,7% 

Sumber: SMERU, 2004 
 
 
2.3.1.8 Memburuknya Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 
Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan 
sumberdaya alam dan perubahan lingkungan. Masyarakat miskin yang tinggal 
di daerah perdesaan, daerah pinggiran hutan, kawasan pesisir, dan daerah 
pertambangan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber 
penghasilan. Sedangkan masyarakat miskin di perkotaan umumnya tinggal di 
lingkungan permukiman yang buruk dan tidak sehat, misalnya di daerah 
rawan banjir dan daerah yang tercemar.  

Kenyataan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar 
antara hak atas lingkungan hidup dengan hak atas sumberdaya alam.  Hak 
atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih bersifat universal dan untuk 
semua orang tanpa membedakan baik status sosial ekonomi maupun letak 
geografis wilayah.  Selain itu, aspek lingkungan hidup memuat unsur 
“kewajiban” bagi semua orang untuk turut menjaga dan melestarikannya. 
Sementara hak atas sumberdaya alam terkait dengan akses dan keadilan 
dalam pemanfaatan, sehingga relevan bagi upaya penanggulangan 
kemiskinan. 

Masyarakat miskin mengalami masalah 
dalam mengakses sumber-sumber air 
yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga dan usaha tani 
karena menurunnya kuantitas dan kualitas 
air yang dapat dimanfaatkan.  Hal ini 
disebabkan oleh menurunnya kapasitas 
tampung waduk dan kapasitas pengaliran 
sungai akibat meningkatnya 
penggundulan hutan serta sedimentasi.  
Selain itu, sejalan dengan tidak 
optimalnya pemeliharaan, kinerja saluran-
saluran pembawa semakin menurun 
sehingga jangkauan  dan tingkat 
pelayanan penyediaan air makin 
berkurang, termasuk juga untuk air 
irigasi.  Pengambilan air oleh perusahaan 
air minum di beberapa daerah hulu 
mengakibatkan berkurangnya pasokan air 
untuk pemenuhan air baku dan irigasi di 

Kotak 2.  Kemiskinan dan Pengelolaan Hutan: 
Kasus Kawasan Gunung Rinjani 

 
Manfaat hutan bagi penduduk miskin dapat 

tergambar dari kondisi di Kawasan Gunung 
Rinjani, dimana keseluruhan fungsi hutan 
ternyata masih jauh dari ideal. Pengelolaan 
sumber daya hutan senantiasa dihadapkan pada 
dilema antara perlindungan sumber daya genetis 
bagi generasi berikutnya dan kepentingan 
memberi kesejahteraan bagi masyarakat miskin di 
sekitar hutan, dimana keduanya menjadi 
tanggung jawab otorita pengelola negara.  

Dalam kasus kawasan Gunung Rinjani, 
interaksi masyarakat dengan hutan sangat tinggi, 
bahkan di Taman Nasional yang status 
konservasinya yang paling ketat dan terletak jauh 
dari permukiman penduduk. Interaksi masyarakat 
dengan kawasan hutan Rinjani mulai dari papan 
kebutuhan lahan pertanian sampai kebutuhan 
produksi. 
 
Sumber: WWF-Indonesia, 2003 
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wilayah hilir sehingga menurunkan intensitas tanam dan kelangkaan air baku.  
Disamping itu, ekstraksi air tanah yang berlebihan oleh industri terutama di 
perkotaan telah menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga 
mengancam keberlanjutan air tanah. 

Masyarakat miskin seringkali terpinggirkan dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya alam. Penetapan area hutan sebagai kawasan 
lindung seringkali memarjinalkan penduduk miskin yang tinggal di sekitar 
atau di dalamnya yang seharusnya dapat hidup secara seimbang. Sekitar 30% 
hutan produksi tetap hanya dikelola oleh lima perusahaan (BKPK, 2001).  Pada 
tahun 2002, Indonesia memiliki kawasan lindung seluas 50,68 juta ha (26,4 
persen terhadap luas daratan) meliputi hutan lindung seluas 32,34 juta ha dan 
kawasan konservasi daratan sebanyak 371 unit dengan luas 18,34 juta ha. 
Sedangkan kawasan konservasi laut sebanyak 35 unit dengan luas 4,72 juta 
ha mencakup jenis cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata, dan taman 
nasional (Bappenas, BPS dan UNDP, 2004). Pengelolaan kawasan lindung tanpa 
mempertimbangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya akan 
menjauhkan akses masyarakat terhadap sumberdaya dan justru menghambat 
tercapainya pembangunan berkelanjutan.  

Proses pemiskinan juga terjadi dengan menyempitnya dan hilangnya sumber 
matapencaharian masyarakat miskin akibat penurunan mutu lingkungan hidup 
terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan. Berdasarkan statistik 
kehutanan, luas hutan Indonesia telah menyusut dari 130,1 juta ha (67,7% dari 
luas daratan) pada tahun 1993 menjadi 123,4 juta ha (64,2% dari luas daratan) 
pada tahun 2001. Penyusutan ini disebabkan oleh penebangan hutan yang 
tidak terkendali, penjarahan hutan, kebakaran, dan konversi untuk kegiatan 
lain seperti pertambangan, pembangunan jalan, dan permukiman (Bappenas, 
BPS dan UNDP, 2004). Sekitar 35% dari hutan produksi tetap seluas 35 juta ha 
juga rusak berat. Hutan yang dapat dikonversi kini tinggal 16,65 juta ha. 
Dengan laju konversi tetap seperti saat ini maka dalam waktu 25 tahun areal 
hutan konversi akan habis.  Saat ini laju deforestasi hutan Indonesia 
diperkirakan sekitar 1,6 juta hektar per tahun (BKPK, 2001). Dampak lanjutan 
dari kerusakan ini adalah terjadinya degradasi lahan yang disebabkan oleh 
erosi dan tanah longsor, serta berdampak pula terhadap penurunan 
produktivitas lahan yang dikelola oleh masyarakat miskin.  

Kehidupan masyarakat miskin yang tinggal di sekitar daerah pertambangan 
tidak dapat merasakan manfaat hasil tambang secara maksimal. Mereka hanya 
menjadi buruh pertambangan dan bahkan banyak diantaranya tidak dapat 
menikmati hasil tambang yang dikelola oleh investor, serta tidak adanya hak 
atas kepemilikan terhadap areal pertambangan yang dikuasai oleh para 
pemilik modal atas konsesi dari negara. Maraknya kegiatan pertambangan 
yang dikelola secara resmi juga menumbuhkan kegiatan tambang liar yang 
tidak mempertimbangkan aspek dampak terhadap lingkungan dan kehidupan 
yang berada di sekitarnya. Penambangan sumberdaya mineral secara liar 
(illegal) semakin marak sejak tahun 1998 yang melibatkan banyak perusahaan 
besar termasuk perusahaan asing yang mengakibatkan pencemaran 
lingkungan dan degradasi kawasan hutan (Bappenas-PSDA, 2002).   
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Masyarakat miskin nelayan juga menghadapi masalah kerusakan hutan bakau 
dan terumbu karang. Hal ini berdampak pada rusaknya habitat tempat induk 
ikan mencari makan dan bertelur. Hutan bakau menyusut menjadi setengah 
dalam waktu sekitar 11 tahun. Terumbu karang saat ini dalam kondisi rusak 
dan sangat kritis. Degradasi lingkungan wilayah pesisir mengakibatkan 
menurunnya populasi ikan dari 5-10% kawasan perikanan tangkap, dan 
meningkatnya kesulitan nelayan dalam memperoleh ikan.  

Sementara itu, perkembangan industri tanpa disertai pengawasan 
pembuangan limbah secara ketat telah menyebabkan terjadinya pencemaran 
sungai yang merupakan sumber air utama bagi masyarakat miskin perkotaan. 
Selain itu, penggunaan bahan kimia yang intensif seperti pestisida dan pupuk 
di daerah pertanian selama beberapa dasawarsa juga menyebabkan terjadinya 
pencemaran air, menurunnya mutu lahan garapan, dan meningkatnya 
kekebalan hama dan penyakit tanaman. Hal ini menyebabkan ketergantungan 
petani terhadap bahan kimia yang semakin besar dan meningkatnya beban 
pengeluaran petani. 

Berbagai permasalahan tersebut menegaskan terbatasnya akses dan 
kesempatan masyarakat miskin yang tinggal di kawasan hutan, kawasan 
pertambangan, kawasan pesisir, dan kawasan lindung terhadap sumberdaya 
alam sebagai sumber penghidupan. Masalah tersebut diperparah dengan 
terjadinya kerusakan dan degradasi lingkungan  yang mengakibatkan 
menurunnya mutu lingkungan hidup sebagai penunjang kehidupan.  
Perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 
seperti pembuatan peraturan perundangan juga sering mengabaikan 
partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan review berbagai kebijakan 
yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup. 

2.3.1.9 Lemahnya Jaminan Rasa Aman 
Masyarakat miskin seringkali menghadapi berbagai tindak kekerasan yang 
menyebabkan tidak terjaminnya rasa aman. Tindak kekerasan tersebut 
disebabkan oleh konflik sosial, ancaman terorisme, dan ancaman non 
kekerasan antara lain perdagangan perempuan dan anak (trafficking), krisis 
ekonomi, penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obat terlarang. 
Berbagai tindak kekerasan dan non kekerasan tersebut mengancam rasa aman 
dan menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial, 
ekonomi, politik, dan budaya. 

Dalam lima tahun terakhir, konflik yang terjadi di berbagai daerah seperti di 
Aceh, Poso, dan Ambon berdampak langsung pada merosotnya taraf hidup 
masyarakat miskin dan munculnya masyarakat miskin baru. Data yang 
dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997–2000) 
telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta 
jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, 
tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi 
di berbagai daerah konflik.  
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Dalam kurun waktu 1990-2001 telah terjadi berbagai kekerasan atau konflik 
sosial. Selama kurun waktu tersebut telah terjadi 465 kali kekerasan komunal, 
502 kali kekerasan yang bernuansa separatis, 88 kali kekerasan masyarakat 
dengan negara, dan 38 kali kekerasan yang berhubungan dengan persoalan 
perburuhan. Dari 6.208 korban yang meninggal akibat berbagai jenis 
kekerasan tersebut, 76,9% diantaranya akibat kekerasan komunal, 22,1% 
akibat kekerasan separatis, 1% akibat kekerasan negara, dan hanya 0,1%  
kekerasan yang berhubungan dengan persoalan perburuhan. Kekerasan oleh 
publik mengalami eskalasi yang luar biasa antara 1997-1999. Kekerasan tadi 
telah merusak tatanan sosial yang ada, menciptakan rasa tidak aman dari 
masyarakat, dan mengurangi minat orang asing untuk mengunjungi Indonesia 
dengan seluruh dampak sosial eknomi yang sangat luas.     

Situasi keamanan yang memburuk akibat konflik menimbulkan dampak pada 
kondisi kemiskinan. Rata-rata penghasilan rumah tangga di Aceh dan Poso 
mengalami penurunan drastis masing-masing 50% dan 34%. Setelah konflik 
jumlah penduduk miskin cenderung meningkat, keluarga kehilangan anggota 
rumah tangga dan harta benda. Selain itu, perpindahan pengungsi dari daerah 
konflik ke daerah yang lebih aman menimbulkan masalah sosial-ekonomi di 
daerah penampungan. 

Dalam sebaran yang lebih luas, berdasarkan data dari Podes 2003, desa-desa 
yang pernah terjadi konflik selama setahun terakhir  disajikan pada Gambar  
2.18.    Berdasarkan sebaran itu terdapat 109 kabupaten/kota  selama 
setahun terakhir mengalami konflik dengan kategori sedang dan tinggi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konflik telah menyebabkan hilang atau rusaknya tempat tinggal, terhentinya 
kerja dan usaha sehingga penghasilan keluarga hilang, menurunnya status 
kesehatan individu dan lingkungan yang berakibat pada penurunan 
produktivitas, rusaknya infrastuktur ekonomi yang menyebabkan langkanya 
ketersediaan bahan pangan, menurunnya akses terhadap pendidikan, 
menurunnya akses terhadap air bersih, rusaknya infrastruktur sosial dan 
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hilangnya rasa aman, serta merebaknya rasa amarah, putus asa dan trauma 
kolektif. Hal ini dirasakan oleh masyarakat Desa Sarre di Kabupaten Pidie-
Aceh, masyarakat Desa Galuga di Kabupaten Tojo Barat –Sulawesi Tengah, 
masyarakat desa Somanhode di Kota Tidore-Maluku Utara. Oleh karena itu, 
kemiskinan di daerah konflik tidak dapat disamakan dengan kemiskinan di 
daerah bukan konflik karena adanya ancaman dari terjadinya kekerasan secara 
berkelanjutan dan tidak adanya jaminan keamanan.  

Konflik tidak saja menyebabkan hilangnya harta benda, tetapi seringkali juga 
hilangnya hak sebagai pemilih dan hak sebagai warga komunitas. Dampak 
konflik yang dialami oleh laki-laki dewasa, perempuan dewasa dan anak-anak 
akan sangat berbeda. Beban terberat dialami oleh anak-anak dan perempuan. 
Bagi laki-laki dewasa, konflik membatasi atau menghilangkan kesempatan 
untuk bekerja dan berusaha, dan meningkatkan persaingan kerja dengan 
pengungsi. Bagi anak-anak, hancurnya berbagai sarana pendidikan dan 
kesehatan telah menghilangkan hak mereka untuk mendapat layanan 
pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya memperburuk masa depan 
mereka.  Di samping itu, mereka mengalami trauma yang mengarah pada 
tumbuhnya budaya kekerasan.  

Bagi perempuan, konflik menyebabkan hilangnya akses pada 
matapencaharian, tempat tinggal yang hancur, dan masa depan yang tidak 
pasti. Konflik seringkali memaksa perempuan untuk menjadi pencari nafkah 
utama dan menanggung beban keluarga yang lebih besar. Mereka harus 
menanggung anak yatim karena ayahnya atau ibunya meninggal. Beban ini 
semakin berat dengan terbatasnya peluang kerja dan berusaha. Peluang yang 
tersedia biasanya hanya sebatas berdagang yang tidak jelas keberlanjutannya. 
Hal ini disebabkan oleh ketidakamanan, ketidakmampuan, dan terbatasnya 
pasar dan bahan baku.  Di samping itu, selama ini mobilitas sosial, ekonomi 
dan  politik untuk perempuan hampir tertutup.  

Lemahnya jaminan rasa aman sebagai pemicu terjadinya konflik kekerasan 
dan non kekerasan menunjukkan lemahnya sistem politik dan pemerintahan 
pada saat krisis 1998. Hal ini erat kaitannya dengan perubahan 
penyelenggaraan pemerintahan dari sentralis dan otoriter menjadi 
pemerintahan desentralis  dan demokratis. Selain itu, kesenjangan ekonomi 
dan ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab kerentanan masyarakat 
miskin. Hal ini juga diperkuat dengan tidak berjalannya penegakan hukum 
secara adil terhadap pelanggaran korupsi, pelanggaran HAM, dan pelaku 
pelanggaran kekerasan lainnya. Kurangnya jaminan rasa aman juga 
disebabkan oleh terbatasnya kapasitas aparat keamanan terutama polisi. Rasio 
polisi terhadap penduduk adalah 1/1.500 lebih rendah dibanding Malaysia 
(1/400), Singapore (1/250) dan Cina (1/750). 

Anak dan perempuan dari keluarga miskin seringkali mendapat diskriminasi 
dan perlakuan yang lebih buruk. Anak jalanan dan perempuan yang 
diperdagangkan merupakan kelompok  yang mengalami kondisi kemiskinan 
terburuk sebagai akibat tidak terjaminnya hak-hak dasar mereka.  Anak 
jalanan mulai muncul sejak 1970’an di kota-kota besar seperti Jakarta, 
Bandung dan Yogjakarta.  Jumlah anak jalanan berfluktuasi dan cenderung 
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meningkat. Krisis ekonomi mengakibatkan bertambahnya jumlah anak jalanan 
dari sekitar 50.000 menjadi sekitar 150.000-200.000. Pada tahun 2002, 
jumlah anak terlantar, anak nakal dan anak jalanan diperkirakan sekitar 3,7 
juta jiwa. 

Anak jalanan timbul akibat tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak baik oleh 
keluarga, masyarakat, maupun negara.  Kompleksitas kemiskinan memaksa 
mereka berlaku sebagai orang dewasa kecil yang harus mencari uang untuk 
mempertahankan hidup dan mengatasi berbagai ancaman. Mereka juga harus 
berhadapan dengan para pesaing dan pemerasan oleh para preman, dan 
seringkali dijerumuskan ke dalam penyalahgunaan narkoba, seks bebas, 
menjadi korban perdagangan untuk prostitusi, diperkosa dan obyek 
pornografi. Penanganan kriminalitas anak jalanan seringkali lebih keras dari 
penanganan kriminalitas orang dewasa. Selain itu, ketiadaan identitas 
menyebabkan mereka dianggap masyarakat liar dan tidak berhak memperoleh 
layanan publik. Data UNICEF tahun 1998 memperkirakan jumlah anak yang 
tereksploitasi seksual atau dilacurkan mencapai 40.000-70.000 anak dan 
tersebar di lebih dari 75.000 tempat di seluruh Indonesia. Suatu studi 
memperkirakan sekitar 30% dari seluruh jumlah pekerja seks yang ada adalah 
anak perempuan berusia kurang dari 18 tahun.  

2.3.1.10  Lemahnya Partisipasi 
Tidak terpenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin karena tidak tepatnya 
layanan yang diberikan oleh pemerintah, menyentuh langsung persoalan 
kapabilitas dasar yang kemudian menghambat mereka untuk mencapai harkat 
martabat sebagai warganegara. Gagalnya kapabilitas dasar itu sering muncul 
dalam berbagai kasus, terkooptasinya masyarakat miskin dari kehidupan 
sosial dan membuat mereka semakin tidak berdaya untuk menyampaikan 
aspirasinya. Kasus tersebut terjadi sebagai akibat dari proses perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan yang memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek 
dan mengabaikan keterlibatan masyarakat miskin dalam proses pengambilan 
keputusan. 

Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program pembangunan dalam 
mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi masyarakat 
miskin, atau partisipasi LSM untuk dapat menyampaikan suara si miskin dalam 
tahap perumusan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi kebijakan dan 
program pembangunan. Berbagai kasus penggusuran di perkotaan, 
pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari 
wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi 
masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat 
diantaranya dapat tergambarkan dalam wujud organisasi-organisasi 
masyarakat yang dapat memperkuat posisi tawar untuk mempengaruhi 
kebijakan, antara lain Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Kontak Tani 
Nelayan Andalan (KTNA), dan Taruna Tani. (lihat Gambar 2.19).   
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Gambar 2.20 Keterlibatan Rumah Tangga 
dalam Pengambilan  Keputusan Menurut 
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Selain itu, hasil studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan 
Kebijakan  UGM bekerjasama dengan Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata 
Pemerintahan pada tahun 2002, menunjukkan bahwa keterlibatan 30% 
penduduk yang berpenghasilan terendah sangat jauh berbeda dengan 30%  
penduduk yang berpenghasilan tertinggi dalam pengambilan keputusan 
tentang pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pengelolaan air, keamanan 
dan kebersihan lingkungan.  Berbagai bentuk musyawarah pembangunan dan 
konsultasi publik dalam pengambilan keputusan hanya terbatas pada 
kalangan pemerintah dan kurang melibatkan masyarakat.  

Praktek pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran juga tidak 
melibatkan masyarakat. Pembahasan 
anggaran hanya dilakukan secara 
tertutup dan terbatas oleh pemerintah 
dan parlemen. Kurangnya informasi 
mengenai proses tersebut menjadi 
salah satu penyebab rendahnya 
partisipasi masyarakat. 

Partisipasi perempuan dalam 
perumusan kebijakan masih sangat 
terbatas.  Secara umum, keterwakilan 
perempuan dalam lembaga legislatif 
yang diharapkan dapat 
memperjuangkan kepentingan 
perempuan, masih sangat kecil.  Di 
tingkat masyarakat, perempuan 
sangat jarang dilibatkan dalam 
musyawarah di tingkat desa ataupun 
di tingkat dusun karena secara formal 
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keluarga diwakili oleh suami yang oleh Undang-Undang Perkawinan 
ditetapkan sebagai kepala keluarga.   

Rendahnya partisipasi perempuan dalam legislatif disebabkan adanya  
pemaknaan yang berbeda atas kata “dapat” dalam pasal 65 ayat 1 UU Pemilu. 
Ketentuan 30% perempuan sebagai wakil partai dimaknai sebagai pilihan 
bukan keharusan sehingga perempuan yang dicalonkan belum tentu sebagai 
calon jadi. Selain itu, kuota 30% sering diartikan sebagai hadiah yang dapat 
membatalkan agenda strategis konstituen dan mereduksi perjuangan 
kesetaraan dan keadilan gender. Pembatasan kuota dan sistem kepegawaian 
yang netral gender telah mengakibatkan terbatasnya keterwakilan perempuan 
sebagai pengambil keputusan dalam lembaga tinggi negara.  

Keberadaan para perempuan eksekutif dan legislatif diharapkan dapat 
membantu perumusan kebijakan, program, dan anggaran yang sensitif gender 
yang berkorelasi positif dengan penanggulangan kemiskinan. 
Ketidakterwakilan perempuan tersebut membuat mereka tidak dapat 
memperoleh informasi dan tidak dapat menyuarakan kebutuhan mereka. Hal 
ini juga berakibat perumusan kebijakan, porgram dan anggaran menjadi tidak 
sensitif gender dan mengabaikan permasalahan yang dihadapi oleh kaum 
perempuan khususnya perempuan miskin. Rendahnya partisipasi masyarakat 
miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi 
baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme 
perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka. Secara formal 
sosialisasi telah dilaksanakan, namun karena menggunakan sistem 
perwakilan, seringkali informasi yang diperlukan tidak sampai ke masyarakat 
miskin.  

2.3.2 Lemahnya Penanganan Masalah Kependudukan  
Beban masyarakat miskin semakin berat akibat besarnya tanggungan keluarga 
dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data 
BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar 
daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan 
rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota 
rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang. Dengan beratnya beban 
rumahtangga, peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan 
pendidikan menjadi terhambat dan seringkali mereka harus bekerja untuk 
membantu membiayai kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, rumahtangga 
miskin harus menanggung beban yang lebih besar.  

Pengaturan jumlah anak sangat ditentukan oleh akses terhadap alat keluarga 
berencana (KB), pengetahuan terhadap pilihan cara mengatur kehamilan 
secara aman dan kesehatan reproduksi. Meskipun cakupan kepesertaan KB 
aktif mengalami peningkatan dari 64% di tahun 1998 menjadi 70% di tahun 
2001, tetapi banyak masyarakat miskin mengeluhkan keterbatasan akses 
terhadap alat KB, khususnya alat KB yang dulu disediakan secara gratis 
sekarang harus dibeli dan harganya semakin mahal. Kenaikan harga alat KB 
menyebabkan penggunaan alat KB secara tidak teratur dan terjadinya 
kehamilan di luar rencana. Di samping itu, penyuluhan mengenai pengaturan 
kehamilan dan kesehatan reproduksi bagi masyarakat miskin cenderung 
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makin tidak memadai, padahal pemahaman perempuan dan laki-laki miskin 
masih sangat rendah.  

Masyarakat miskin di perdesaan seringkali terpaksa pindah ke kota dengan 
harapan akan mendapat kesempatan kerja untuk memperoleh pendapatan. 
Akibat langsung dari migrasi dari desa ke kota adalah meningkatnya beban 
kota dalam menyediakan fasilitas layanan publik dan lapangan kerja, dan 
meningkatnya permukiman di bantaran sungai, pinggiran rel, kolong 
jembatan dan lahan kosong lainnya. Kondisi kehidupan yang kurang layak di 
perkotaan diperparah dengan besarnya beban tanggungan keluarga.  

2.3.3 Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender 
Sumber dari permasalahan kemiskinan perempuan terletak pada budaya 
patriarki laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai subordinat.  
Budaya patriarki seperti ini tercermin baik dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, maupun bernegara, dan menjadi sumber pembenaran 
terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, 
sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan, dan sistem distribusi 
sumberdaya yang bias gender.   

Sistem pemerintahan yang hirarki, hegemoni dan patriarki telah 
meminggirkan perempuan secara sistematis melalui kebijakan, program dan 
lembaga yang tidak responsif gender. Data statistik yang menjadi basis 
pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program tidak 
mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data 
tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan kontekstualitas 
dan tidak mampu mengungkap perbedaan kondisi perempuan-laki-laki 
sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral 
gender dan  menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam  
berbagai bidang kehidupan. 

Keadilan dan kesetaraan gender belum sepenuhnya dapat diwujudkan  karena 
masih kuatnya pengaruh dari nilai-nilai sosial budaya yang patriarki, yaitu 
menempatkan perempuan dan laki-laki pada kedudukan dan peran yang 
berbeda dan tidak setara, sehingga terjadi diskriminasi  terhadap perempuan.  
Kurangnya perhatian terhadap perempuan, khususnya untuk kesehatan 
perempuan menyebabkan  tingginya angka kematian ibu, tidak terprogramnya 
keluarga berencana dan hal-hal yang menyebabkan aborsi tidak aman, dan 
ketidakcukupan konsumsi nutrisi  khususnya perempuan hamil dan menyusui.  
Selain itu,  pengiriman TKW yang sarat dengan penipuan, eksploitasi, 
pelecehan, kekerasan seksual, dan perdagangan terhadap perempuan, 
semakin memperlemah posisi perempuan.  

Budaya patriarki yang dilegitimasi oleh negara mengakibatkan perempuan 
berada pada posisi tawar yang lemah dan suara perempuan tidak tersalurkan 
melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Suatu studi menunjukkan 
adanya korelasi positif antara keterwakilan perempuan dalam lembaga 
legislatif dan eksekutif dengan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi partisipasi perempuan, maka 
semakin tinggi kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan penanggulangan 
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kemiskinan. Masalah keterwakilan suara dan kebutuhan perempuan dalam 
pengambilan keputusan kebijakan publik tersebut sangat penting karena 
produk kebijakan yang netral gender hanya akan melanggengkan 
ketidaksetaraan  dan ketidakadilan terhadap perempuan yang berakibat pada 
pemiskinan kaum perempuan. 

 
Tabel 2.6 Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Tahun 1998 dan 2002 

 
Bentuk Kekerasan 1998 2002 
Kekerasan Fisik 33 Kasus 86 Kasus 
Kekerasan Psikis 119 Kasus 250 Kasus 
Kekerasan Ekonomi 58 Kasus 135 Kasus 
Kekerasan Seksual 3   Kasus 7   Kasus 

Sumber: LBH APIK, Jakarta. 
 
Masalah ketidakadilan gender lainnya adalah perdagangan (trafficking) yang 
diartikan sebagai pemindahan paksa manusia (khususnya perempuan dan 
anak) dengan atau tanpa persetujuan baik di dalam negeri maupun ke luar 
negeri untuk perburuhan yang eksploitatif. Perdagangan manusia terutama 
anak dan perempuan ini telah mendapat perhatian besar baik dalam negeri 
maupun internasional, namun permasalahan tersebut masih belum 
terpecahkan secara tuntas. 

2.3.4 Kesenjangan Antar daerah 
Kesenjangan antardaerah merupakan fakta adanya perbedaan potensi 
sumberdaya, kondisi geografis dan ketidaktepatan orientasi kebijakan. 
Gambaran kesenjangan antardaerah ditunjukkan oleh distribusi persentase 
penduduk miskin, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), tingkat produksi dan 
kapasitas fiskal daerah. 

Berdasarkan distribusi penduduk 
miskin pada tahun 2004, dari 10 
provinsi dengan persentase penduduk 
miskin tertinggi, sebanyak 7 provinsi 
berada di kawasan timur Indonesia, 
yaitu Irian Jaya Barat, Papua, Maluku, 
Gorontalo. NTT, NTB dan Sulawesi 
Tenggara. Sedangkan di kawasan  
barat Indonesia meliputi Lampung, 
Bengkulu dan Nangroe Aceh 
Darrussalam.  

Pendekatan lain untuk melihat kondisi 
kesenjangan antardaerah, adalah 
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), yaitu 
indeks komposit dari beberapa variabel 
terpilih yang menunjukkan tingkat 

Indeks Kemiskinan Manusia
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Gambar  2.21  Diagram Sebar pensentase 
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Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota 2003
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Gambar 2.23 Diagram Sebar 
Persentase Penduduk Miskin dan 

kemiskinan masyarakat berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan 
pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi. Berdasarkan data IKM pada tahun 
2002, 8 dari 10 provinsi dengan IKM tertinggi berada di Kawasan Timur 
Indonesia, yaitu Provinsi Maluku Utara, NTT, NTB, Sulawesi tengah, Kalimantan 
Tengah, Papua, Gorontalo dan Kalimantan Barat. Sementara di Kawasan Barat 
Indonesia provinsi dengan IKM tinggi adalah provinsi Sumatera Selatan dan 
NAD. Kondisi IKM terbaik sebesar 13,2 berada di DKI Jakarta, sedangkan 
kondisi IKM terburuk sebesar 38,0 berada di Kalimantan Barat, selanjutnya 
Gorontalo sebesar 32,4 dan Papua sebesar 30,9. 

Gambar  2.24 menunjukkan 
bahwa sebagian besar 
kabupaten/kota di Papua 
seperti Puncak Jaya, Paniai, 
Manokwari, Yapen Waropen 
dan Jayawijaya menunjukkan  
kasus tingginya kemiskinan 
akibat rendahnya pendapatan 
dan rendahnya mutu 
sumberdaya manusia. Hal ini 
menunjukkan hubungan 
bahwa wilayah miskin 
cenderung memiliki indeks 
kemiskinan manusia yang 
tinggi pula (kuadran kanan 
atas), dan wilayah kaya 
memiliki indeks kemiskinan 
rendah (kuadran kiri bawah).  

 

Gambar 2.25. menunjukkan 
sebaran daerah berdasarkan 
persentase penduduk miskin 
dan PDRB perkapita. Kondisi 
yang ekstrim, yaitu daerah 
dengan PDRB perkapita tinggi 
tetapi tidak diikuti pemerataan 
penghasilan, sehingga memiliki 
persentase penduduk miskin 
yang tinggi, terjadi di kabupaten 
Aceh Utara, Sorong, Manokwari 
dan Fak-Fak.   

Daerah dengan kondisi 
pemerataan PDRB perkapita 
yang tinggi diikuti oleh 
persentase penduduk miskin 
lebih rendah dari rata-rata 
nasional, antara lain Kota Kediri, Kota 
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Balikpapan, Kabupaten Bengkalis dan Kota Cirebon.  Kondisi yang lebih baik, 
ditunjukkan oleh daerah dengan PDRB perkapita lebih rendah dari rata-rata, 
tetapi memiliki persentase penduduk miskin di bawah rata-rata nasional.  

Gambar 2.26 menunjukkan sebaran daerah berdasarkan persentase penduduk 
miskin dan kapasitas fiskal daerah (penerimaan umum daerah dikurangi 
dengan belanja pegawai). Gambaran yang ekstrim terjadi pada daerah dengan 
kapasitas fiskal yang termasuk tinggi, tetapi memiliki persentase penduduk 
miskin yang tinggi.  Daerah yang termasuk kategori ini meliputi Kabupaten 
Nunukan, Kota Sabang, Kabupaten Simeuleu, dan Kabupaten Paniai. 
Sedangkan kondisi yang wajar terjadi di kabupaten Badung, Kota tarakan, 
kabupaten Berau dan Kota Bukit Tinggi. 

Gambaran umum yang terjadi adalah sebagian besar daerah berada di 
kuadran bawah yang menunjukkan hubungan rendah antara kapasitas fiskal 
daerah dengan persentase penduduk miskin. Kondisi terbaik terjadi di daerah 
yang berada pada kuadran kiri bawah, yaitu kapasitas fiskal yang rendah 
tetapi memiliki persentase penduduk miskin yang rendah pula.    

2.4 Isu Strategis  
Berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat miskin menunjukkan bahwa 
kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan 
masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar; kerentanan masyarakat 
menghadapi persaingan usaha, konflik dan tindak kekerasan; lemahnya 
penanganan masalah kependudukan; ketidaksetaraan dan ketidakadilan 
gender; dan kesenjangan pembangunan yang menyebabkan masih banyaknya 
wilayah yang dikategorikan tertinggal dan terisolasi. Masalah kemiskinan juga 
memiliki spesifikasi yang berbeda antarwilayah perdesaan, perkotaan, serta 
permasalahan khusus di kawasan pesisir dan kawasan tertinggal. 

Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar secara umum 
berkaitan dengan kegagalan kepemilikan aset terutama tanah dan modal; 
terbatasnya jangkauan layanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan; 
terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung; rendahnya 
produktivitas dan tingkat pembentukan modal masyarakat; lemahnya 
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; pemanfaatan 
sumberdaya alam yang berlebihan, tidak berwawasan lingkungan dan kurang 
melibatkan masyarakat; kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, 
berjangka pendek dan parsial; serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam 
menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. 

Diagnosis kemiskinan juga menunjukkan faktor utama penyebab kemiskinan 
yang bersifat struktural, yaitu pelaksanaan kebijakan, pengelolaan anggaran 
dan penataan kelembagaan yang kurang mendukung penghormatan, 
perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Oleh sebab 
itu, penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan reorientasi kebijakan 
yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan 
anggaran dan penataan kelembagaan yang mengutamakan pemenuhan hak-
hak dasar masyarakat. 
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Masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat sektoral, 
parsial, dan berjangka pendek, tetapi kebijakan yang konsisten, terpadu dan terencana 

 

 
Berbagai kebijakan publik telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah 
kemiskinan. Kebijakan publik tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, 
memiliki dampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. 
Dampak pelaksanaan kebijakan publik dapat berupa perbaikan taraf hidup 
masyarakat miskin ataupun munculnya masyarakat miskin baru. Oleh sebab 
itu, kaji ulang perlu dilakukan untuk menilai dampak pelaksanaan kebijakan 
publik terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar 
masyarakat miskin. Kaji ulang kebijakan juga berguna untuk memahami 
seberapa jauh komitmen dan kemitraan berbagai pihak dalam 
penanggulangan kemiskinan. 

Kaji ulang dilakukan terutama pada pengelolaan ekonomi makro yang 
mencakup kebijakan moneter dan fiskal, penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, kependudukan, dan 
perwujudan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Selain itu, bab ini juga 
membahas dampak pelaksanaan otonomi daerah dan globalisasi bagi 
pemenuhan hak-hak dasar.  

3.1  Pengelolaan Ekonomi Makro 

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat lepas dari penciptaan 
stabilitas ekonomi sebagai landasan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, 
perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. 
Kebijakan dan program yang ditempuh antara lain adalah kebijakan moneter 
dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan untuk mengendalikan 
inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah, dan kebijakan fiskal dilaksanakan untuk 
menjaga kesinambungan fiskal dan memberikan stimulus perekonomian 
sesuai dengan kemampuan keuangan negara.  

3.1.1 Kebijakan Moneter 

Dalam mendukung pelaksanaan Inpres No. 23 Tahun 2003 tentang Paket 
Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama 
dengan IMF dan sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang 
Bank Indonesia, kebijakan moneter diarahkan untuk mengendalikan laju 
inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Kebijakan moneter yang didukung oleh 

BAB  III 
KAJI ULANG KEBIJAKAN 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
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kebijakan fiskal, kebijakan sektor riil, serta lingkungan yang kondusif telah 
dapat mengendalikan laju inflasi dan fluktuasi nilai tukar dalam beberapa 
tahun terakhir. Laju inflasi dapat dikendalikan menjadi 11,5% pada tahun 
2001 dan 6,4% pada tahun 2004.  Perkembangan ini tidak terlepas dari nilai 
tukar rupiah yang relatif stabil dengan kecenderungan menguat dari sekitar 
Rp10.241/US$ pada tahun 2001 menjadi sekitar Rp8.928/US$ pada tahun 
2004. Penurunan laju inflasi pada gilirannya akan diikuti oleh penurunan suku 
bunga perbankan. Tingkat suku bunga SBI 1 bulan menurun dari 17,6% pada 
tahun 2001 menjadi 7,4% pada tahun 2004.   Dalam kurun waktu yang sama, 
tingkat suku bunga perbankan juga menurun.  Tingkat suku bunga simpanan 
(deposito 1 bulan)  menurun dari 16,1%  menjadi 6,4%, sementara tingkat 
suku bunga kredit juga menurun meskipun lebih lambat, yaitu dari 19,2% 
menjadi 13,4% untuk kredit modal kerja dan dari 17,9% menjadi 14,1%  untuk 
kredit investasi.  Perkembangan ini menggarisbawahi pentingnya 
memantapkan stabilitas ekonomi agar laju inflasi dan tingkat suku bunga 
dapat terus menurun. 

Sementara itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperkuat sektor 
keuangan dalam menyalurkan dana pada masyarakat miskin.  Disamping itu, 
juga diperlukan berbagai iklim usaha guna mendukung pengembangan usaha 
produktif yang dilakukan oleh masyarakat dan pengusaha, sehingga 
mendorong perluasan kesempatan kerja yang bermanfaat bagi peningkatan 
pendapatan masyarakat miskin.  

3.1.2  Kebijakan Fiskal 

Kebijakan fiskal diarahkan untuk mempertahankan keberlanjutan fiskal dan 
memberikan stimulus terbatas sesuai kemampuan keuangan negara. 
Kebijakan fiskal dilakukan melalui peningkatan pengelolaan penerimaan 
negara melalui reformasi perpajakan, peningkatan efisiensi dan optimalisasi 
alokasi pengeluaran negara, serta perbaikan pengelolaan anggaran.  

Dari sisi penerimaan, upaya peningkatan penerimaan negara terutama 
dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak. Dalam tiga tahun terakhir, 
penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak 
perdagangan internasional mengalami peningkatan rata-rata sekitar 15,3% 
per tahun, dari Rp. 210,1 triliun (11,3%  PDB) pada tahun 2002 menjadi Rp. 
279,2 triliun (12,1% PDB) dalam tahun 2004. Besarnya rasio pajak terhadap 
PDB tersebut masih relatif lebih rendah dibanding negara-negara di kawasan 
Asia Tenggara sehingga diperlukan terobosan dalam peningkatan penerimaan 
pajak tersebut melalui amandemen undang-undang perpajakan dan 
pembenahan siatem administrasi perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak 
tersebut sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam 
meningkatkan belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun transfer 
kepada pemerintah daerah melalui dana perimbangan.  

Dari sisi pengeluaran negara, kemampuan pemerintah meningkatkan alokasi 
belanja negara untuk investasi masih terbatas mengingat masih besarnya 
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kewajiban pemerintah dalam membayar bunga utang maupun penyediaan 
subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini menyebabkan rendahnya 
kemampuan negara untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Di sisi lain, 
pengurangan dan penghapusan berbagai subsidi seperti pupuk, BBM dan 
listrik berdampak langsung pada meningkatnya beban pengeluaran 
masyarakat miskin. Oleh sebab itu, realokasi anggaran pemerintah untuk 
meningkatkan belanja investasi seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 
dan bantuan sosial mendesak dilakukan agar kebijakan pengeluaran negara 
mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.  

Dari sisi pembiayaan anggaran, sekalipun kebutuhan pembiayaan untuk 
menutup defisit APBN cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, 
namun pemerintah perlu menyediakan dana yang cukup besar untuk 
membayar pokok utang yang jatuh tempo, baik utang dalam negeri maupun 
utang luar negeri. Untuk menutup kebutuhan pembiayaan yang cukup besar 
tersebut, saat ini Pemerintah lebih memprioritaskan kepada penerbitan Surat 
Utang Negara (SUN) dalam negeri. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan juga 
berasal dari penjualan aset-aset BPPN dan privatisasi BUMN. Pada dasarnya, 
penjualan aset-aset BPPN dan privatisasi BUMN terutama ditujukan untuk 
mengembalikan pengelolaan investasi dari pemerintah kepada masyarakat 
agar perekonomian lebih berjalan efisien. Disamping itu juga diperlukan 
untuk mendukung kebutuhan pembiayaan anggaran. 

Kebijakan moneter dan fiskal selama ini yang cenderung hati-hati dan lebih 
mengutamakan keberlanjutan fiskal telah menghasilkan stabilitas ekonomi 
dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari -13,1% pada tahun 1998 
menjadi 0,8% pada tahun 1999 dan 4,5% pada tahun 2003. Pertumbuhan 
ekonomi tersebut masih jauh di bawah tingkat sebelum krisis ekonomi dan 
kurang memadai untuk menyerap tambahan angkatan kerja yang ada 
sehingga pengangguran terus meningkat. Jumlah pengangguran justru 
bertambah dari 6,4% pada tahun 1999  menjadi 9,7% pada tahun 2004, dan 
diikuti oleh peningkatan pekerjaan pada sektor informal. Peningkatan 
pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pengurangan jumlah pengangguran 
menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang dikembangkan tidak bertumpu 
pada perluasan usaha yang dikembangkan oleh sebagian besar masyarakat. 
Oleh sebab itu, untuk mengurangi jumlah pengangguran, persentase dan 
kualitas pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas 
pertumbuhan ekonomi terutama diarahkan kepada peningkatan daya serap 
tenaga kerja untuk setiap persen pertumbuhan ekonomi.  

Langkah strategis dalam pengelolaan ekonomi makro di masa depan adalah 
mempertahankan stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi dan nilai 
tukar, serta memantapkan kesinambungan fiskal; meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi melalui pengembangan investasi, peningkatan produktivitas, 
perluasan perdagangan, dan peningkatan pembangunan infrastruktur; 
memperluas kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja dan 
peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan mengurangi kesenjangan antar 
wilayah melalui percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan terisolasi, 
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wilayah perbatasan, wilayah pasca konflik dan wilayah pasca bencana alam. 
Pengelolaan ekonomi makro menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak-hak 
dasar.  

3.2 Pemenuhan Hak Dasar 

3.2.1  Penyediaan dan Perluasan Akses Pangan 

Hak atas pangan merupakan salah satu hak dasar umat manusia, dan dijamin 
dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam perubahan IV UUD 1945 
diamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya.  Suatu sistem ketahanan pangan merupakan 
prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya pemenuhan pangan, 
perlindungan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan. Undang Undang No.7 
tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan menyebutkan bahwa pangan yang 
aman dan bermutu merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya 
menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. UU tersebut menyatakan bahwa 
pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan 
kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Selain itu 
disebutkan juga bahwa pemerintah menyelenggarakan pengaturan, 
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan 
yang cukup baik jumlah maupun mutunya, serta aman, bergizi, beragam, 
merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. 

Landasan hukum sistem ketahanan pangan tersebut didukung dengan 
berbagai kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 
368/KMK.01/1999 tentang penetapan tarif impor beras, Inpres No. 9 tahun 
2001 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah, Kepres No. 132 tahun 2001 
tentang Dewan Ketahanan Pangan, dan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 
2002 tentang Ketahanan Pangan. Peraturan perundangan tersebut mengatur 
tentang ketersediaan, distribusi dan harga, konsumsi, mutu, gizi, dan 
keamanan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah 
kerawanan pangan termasuk pemberian bantuan pangan bagi masyarakat 
miskin. Lebih lanjut secara operasional penyelenggaraan dan perluasan akses 
pangan bagi penduduk miskin diatur dalam Inpres No. 9 tahun 2002 yang 
kemudian direvisi dengan Inpres No. 2 tahun 2005. Dalam Inpres tersebut 
disebutkan bahwa pemerintah memberikan jaminan bagi persediaan dan 
pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan 
pangan. 

Sejak tahun 1998 Pemerintah telah menyelenggarakan penyediaan beras 
bersubsidi yang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat miskin 
dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan. Program tersebut dikenal dengan 
program Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras yang sejak tahun 2001 berubah 
menjadi program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin). Perubahan  ini 
dilakukan untuk lebih memfokuskan program dan mempertajam sasaran 
kepada pihak yang paling berhak yaitu keluarga miskin. Tujuan dari program 
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Raskin sendiri adalah untuk menyediakan beras bersubsidi kepada keluarga 
miskin untuk meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan 
pangan pokok. Langkah ini merupakan kewajiban negara dalam rangka 
meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, dan mendukung 
pembangunan SDM berkualitas. 

Dalam pelaksanaannya, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin 
kondisi ketahanan pangan masyarakat. Keputusan Menteri Keuangan No. 
368/KMK.01/1999 yang menetapkan tarif impor beras sebesar  Rp. 430/kg, 
dan Inpres No. 9 tahun 2001 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah 
dimaksudkan untuk melindungi petani padi terutama pada saat panen raya. 
Kebijakan tersebut menyebabkan adanya selisih harga dalam negeri dan harga 
luar negeri yang mendorong meningkatnya penyelundupan. Angka 
penyelundupan beras mencapai sekitar 1 juta ton beras per tahun. Sementara, 
harga gabah kering giling di tingkat petani pada saat panen raya kurang dari 
Rp 1.000 per kg. Harga ini lebih rendah dibanding harga dasar yang 
ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 1.500 per kg, dan harga pembelian Gabah 
Kering Giling (GKG) Bulog sebesar Rp. 1519 per kg. Berbagai kelemahan 
pelaksanaan kebijakan tersebut disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, 
pengawasan yang kurang efektif, dan berbagai penyimpangan.  

Kebijakan tataniaga pangan dan stabilitas harga tidak terlepas dari peran 
Bulog dalam mengendalikan persediaan, distribusi, dan harga pangan pokok 
termasuk beras. Dengan berlakunya PP No.7 tahun 2003 tentang Pendirian 
Perusahaan Umum BULOG, maka Bulog bertindak seperti perusahaan yang 
memperhitungkan keuntungan. Untuk menjaga peran BULOG yang 
proporsional, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan kebijakan tataniaga BULOG agar menjamin ketersediaan pangan 
dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, dan menjaga agar harga jual 
gabah dari petani tidak jatuh. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam 
menjaga ketahanan pangan lokal di daerah, stabilitas harga jual gabah petani 
pada saat panen raya dan peningkatan pendapatan petani.  

Dalam upaya mengurangi dampak krisis ekonomi pada tahun 1998, kebijakan 
yang ditempuh untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk miskin 
adalah pemberian subsidi pangan melalui program Operasi Pasar Khusus 
(OPK) Beras yang kemudian berubah menjadi Beras untuk keluarga miskin 
(Raskin). Program tersebut membantu penyediaan  pangan bagi masyarakat 
miskin. Berbagai hasil evaluasi dan penelitian menunjukkan adanya kelemahan 
dalam pelaksanaan antara lain ketidaktepatan penentuan jumlah dan sasaran 
penerima bantuan,  ketidaktepatan wilayah sasaran yang berdampak pada 
penciptaan ketergantungan pada bahan makanan pokok beras, perubahan 
pola makan dari umbi-umbian ke beras seperti masyarakat di pedalaman 
Papua, dan berbagai penyimpangan seperti pemotongan jumlah bantuan 
beras, harga yang dibayar terlalu tinggi, dan peran aparat pemerintah daerah 
yang terlalu dominan dalam penyaluran bantuan beras. Hal ini tidak sejalan 
dengan upaya diversifikasi pangan dan penguatan ketahanan pangan lokal. 
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Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, langkah strategis ke depan 
yang diperlukan adalah meningkatkan produktivitas pangan, mengembangkan 
diversifikasi pangan, membenahi sistem tataniaga agar efisien dan merata, 
meningkatkan partisipasi pemerintah daerah, revitalisasi sistem ketahanan 
pangan rakyat, meningkatkan status gizi ibu, bayi dan anak balita, dan 
meninjau kembali mekanisme pemberian subsidi pangan bagi masyarakat 
miskin secara tepat. 

3.2.2 Perluasan Akses Layanan Kesehatan 

Arah kebijakan pembangunan kesehatan yang telah diluncurkan adalah 
mencapai Indonesia Sehat 2010. Kebijakan tersebut dilaksanakan sejak tahun 
2000 dengan menekankan pada kegiatan promosi dan pencegahan yang 
sepenuhnya melibatkan masyarakat dan berbagai pihak. Upaya pemenuhan 
hak dasar terhadap pelayanan kesehatan telah dilakukan antara lain melalui 
pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Sarana Kesehatan (Inpres Sarkes) 
untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sejak tahun 1970’an. 
Kebijakan tersebut berperan besar dalam memperbaiki status kesehatan 
masyarakat.  

Upaya pemerintah menciptakan pemerataan pelayanan kesehatan dan 
meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan tampaknya 
masih belum terwujud. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit 
memiliki jangkauan yang terbatas. Penyebaran tenaga kesehatan masih 
terkonsentrasi di kota-kota besar sehingga menyulitkan masyarakat miskin 
untuk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan penempatan 
dokter dan bidan di desa sebagai pegawai tidak tetap (PTT), dan penghapusan 
ketentuan Wajib Kerja Sarjana bagi tenaga dokter pada tahun 2002 
menyebabkan meningkatnya kekosongan tenaga dokter di puskesmas dan 
bidan desa di pondok bersalin terutama di daerah terpencil. 

Kebijakan untuk menanggulangi hambatan biaya dalam mengakses pelayanan 
kesehatan dilakukan dalam bentuk pemberian subsidi pelayanan kesehatan 
kepada fasilitas pelayanan pemerintah. Fakta yang ditemukan menunjukkan 
bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan akses yang lebih rendah 
sehingga subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Kebijakan pembebasan biaya 
kesehatan melalui ‘Kartu Sehat’ dilaksanakan sejak tahun 1993 kemudian 
diteruskan melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) 
guna menanggulangi efek krisis ekonomi 1997, dan dilanjutkan dengan PKPS-
BBM Bidang Kesehatan tahun 2003. Masalah yang dihadapi dalam mekanisme 
ini adalah ketidaktepatan dalam penentuan sasaran sehingga penduduk 
miskin yang berhak tidak mendapatkan pelayanan. Di samping itu, mekanisme 
penyaluran dana langsung ke rumah sakit tidak memberikan insentif bagi 
pemberi pelayanan untuk secara aktif meningkatkan mutu dan memperluas 
layanan ke kelompok miskin. Kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi 
kepada masyarakat juga menjadi masalah penting yang menyebabkan 
ketidaktahuan masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan gratis. Di 
tahun 2002 tercatat hanya 0,02% pasien rawat inap RS tipe A merupakan 
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pemegang KS. Biaya yang disediakan program tersebut juga belum secara 
akurat memperhitungkan kebutuhan pelayanan kesehatan yang komprehensif 
sehingga jumlah dana yang disediakan jauh dari memadai. 

Kebijakan dalam penanggulangan masalah kesehatan yang menggambarkan 
buruknya status kesehatan masyarakat miskin (status gizi, AKI dan AKA) dan 
yang memperburuk kemiskinan (misalnya Malaria, Tuberkulosis paru, dan 
HIV/AIDS) dipengaruhi oleh adanya pelaksanaan otonomi daerah. Mengingat 
daerah memiliki masalah dan prioritas kesehatan yang sangat beragam, maka 
untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan dikeluarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan No. 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimum 
Kesehatan (SPM) di kabupaten/kota. SPM terdiri dari 26 jenis pelayanan 
kesehatan yang wajib diselenggarakan daerah dan beberapa kegiatan lain 
sesuai dengan kondisi kesehatan daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa 
sebagian besar pemerintah kabupaten/kota tidak menerapkan SPM. Hal ini 
berdampak pada lemahnya perhatian terhadap layanan kesehatan masyarakat 
miskin. 

Kebijakan lain yang dapat berdampak pada kelompok miskin adalah 
pengaturan tentang distribusi obat, harga obat generik, dan praktek tenaga 
kesehatan melalui UU Praktik Kedokteran. Kenyataan menunjukkan bahwa 
masyarakat miskin belum memperoleh jaminan mutu layanan kesehatan dan 
kepastian perlindungan. Di samping itu, kebijakan yang ditempuh di daerah 
adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk ikut serta 
dalam pengangkatan tenaga kesehatan dan menjamin penyelenggaraan 
urusan wajib yang tercantum dalam standar pelayanan masyarakat. 

Penempatan tenaga kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama yang berada 
di wilayah tertinggal, terpencil dan terisolasi dilakukan dengan sistem 
pemberian insentif,  penyediaan obat dan perlengkapan kesehatan yang 
bermutu bagi masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan 
melalui promosi kesehatan dengan mengacu pada pasal 38 UU Kesehatan No. 
23 tahun 1992 guna meningkatkan keterlibatan masyarakat. Kegiatan tersebut 
masih cenderung bersifat satu arah atau instruktif sehingga kelangsungan 
bentuk-bentuk partisipasi masyarakat mudah terganggu. Sebagai akibat krisis 
ekonomi jumlah pos pelayanan terpadu (Posyandu) terus menurun karena 
tingginya drop out kader (40%). Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat 
miskin perlu dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek, 
bersifat terpadu dengan program kesehatan masyarakat miskin dan 
dilaksanakan secara menyeluruh. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan 
agar upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dapat lebih 
berkelanjutan. 

Kebijakan yang ditempuh untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan 
adalah adanya kesepakatan pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan 
anggaran sebesar 15% dari seluruh anggaran. Kenyataan menunjukkan bahwa 
persentase anggaran kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah 
masih rendah. Persentase anggaran kesehatan terhadap total anggaran daerah 
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tertinggi adalah sebesar 3,6% di Kabupaten Probolinggo dan terendah 0,2% di 
Kabupaten Kutai. Selain itu, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk 
pengembangan rumah sakit dan hanya sebagian kecil anggaran dialokasikan 
untuk upaya kesehatan masyarakat yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat 
miskin. 

Kebijakan lain yang ditempuh untuk meningkatkan keterjangkauan layanan 
kesehatan adalah melibatkan swasta dalam penguatan fungsi sosial rumah 
sakit dengan mewajibkan sebagian tempat tidur rumah sakit bagi masyarakat 
miskin yang dilaksanakan sejak tahun 1988. Peran swasta dalam pelayanan 
kesehatan dasar ternyata cukup besar terutama dalam memberikan layanan 
rawat jalan (sekitar 66%) dan rawat inap (lebih dari 50%). Kerjasama dengan 
swasta juga dilakukan untuk mengatasi faktor yang secara tidak langsung 
berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat melalui pembangunan 
prasarana air bersih, sanitasi dan perumahan sehat, dan jaminan ketersediaan 
pangan dan pendidikan.  

Upaya mengatasi masalah kesehatan yang dialami oleh perempuan tidak 
terkecuali perempuan miskin adalah peningkatan layanan kesehatan 
reproduksi. Kenyataan menunjukkan bahwa layanan kesehatan reproduksi 
untuk menyelamatkan ibu melalui fasilitas aborsi aman terhambat oleh aturan 
UU No. 23 Tahun 1992 yang melarang aborsi. UU tersebut dinilai tidak sesuai 
dengan kondisi saat ini karena kurang mengakomodasi kesehatan reproduksi 
perempuan. Pada saat ini dua sampai tiga perempuan meninggal setiap jam 
karena aborsi tidak aman, dan perkiraan aborsi mencapai 2-3 juta per tahun. 
Angka aborsi tidak aman dapat diatasi dengan peningkatan efektivitas 
penggunaan kontrasepsi dan pelayanan penghentian kehamilan yang aman 
dan terkendali berbasis konseling. 

Langkah strategis ke depan yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak dasar 
atas layanan kesehatan adalah pusat pelayanan terpadu untuk kesehatan 
masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, dan pengembangan mekanisme 
jaminan kesehatan yang memadai untuk melindungi masyarakat miskin dari 
goncangan akibat pengeluaran kesehatan. Upaya ini sesuai dengan Sistem 
Kesehatan Nasional 2004, Kepmenkes 131 tahun 2004, dan Undang-Undang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

3.2.3 Perluasan Akses Layanan Pendidikan 

Pembangunan pendidikan sejak tahun 1980’an ditempuh melalui empat 
kebijakan pokok, yaitu pemerataan untuk memperoleh kesempatan 
pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan 
dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai 
dengan orang lanjut usia. 

Kebijakan pemerataan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan akses 
pendidikan yang sama bagi masyarakat. Pemeratan akses pendidikan anak 
usia dini (PAUD) dilakukan melalui berbagai program seperti pendidikan 
Taman Kanak-kanak (TK), Bina Keluarga Balita (BKB), Raudhatul Atfal (RA), 
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Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain. Namun, pelayanan PAUD 
masih belum merata antardaerah. Persentase anak usia dini yang memperoleh 
pelayanan perawatan dan pendidikan di DI Yogjakarta (52%), Jawa Timur (41%) 
dan Aceh (41%). Provinsi dengan kemampuan perawatan dan pendidikan 
untuk anak usia dini  terendah adalah Nusa Tenggara Timur (12%), Nusa 
Tenggara Barat (15%) dan Papua (16%).    

Kebijakan untuk memperluas akses pendidikan untuk anak usia 7-12 tahun 
ditempuh melalui Inpres SD yang dimulai pada tahun 1973 dengan tujuan 
membangun minimal satu SD di setiap desa/kelurahan dan melaksanakan  
wajib belajar 6 tahun yang dimulai pada tahun 1984. Dampak dari kebijakan 
tersebut jumlah SD meningkat dari 64 ribu pada tahun 1970 menjadi 150 ribu 
pada tahun 2002. Meskipun jumlah SD/MI telah mencukupi, namun sebagian 
besar kondisi ruang kelas mengalami kerusakan. Hasil penelitian yang 
dilakukan pada akhir tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah ruang kelas 
SD/MI yang mengalami kerusakan mencapai 57,2% dan ruang kelas SMP/MTs 
27,3%.  

Pada tahun 1994 mulai dilaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun dengan tujuan agar setiap anak berusia 7-15 tahun dapat 
menyelesaikan pendidikan minimal lulus jenjang sekolah menengah pertama 
atau yang sederajat. Langkah yang telah dilakukan adalah peningkatan sarana 
dan prasarana pendidikan secara lebih luas seperti melalui pembangunan unit 
sekolah, penambahan ruang kelas baru dan pelaksanaan pendidikan alternatif 
baik formal maupun nonformal seperti SMP/MTs Terbuka dan Kelompok 
Belajar Paket B setara SMP. Pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut telah 
meningkatkan jumlah gedung dan jumlah guru SLTP dan memberikan dampak 
bagi peningkatan angka partisipasi sekolah. Bagi masyarakat miskin di daerah 
perdesaan, mereka masih merasakan kurangnya layanan pendidikan setara 
SLTP. Hal ini menyiratkan pentingnya peningkatan layanan pendidikan 
menengah di daerah perdesaan. 

Dalam upaya mengatasi masalah kekurangan kalori dan gizi siswa SD/MI di 
desa-desa tertinggal, dan meningkatkan angka partisipasi dan kemampuan 
belajar siswa, telah dilaksanakan Program Makanan Tambahan untuk Anak 
Sekolah (PMTAS). Program tersebut ternyata berdampak positif terhadap 
semangat belajar dan daya tahan anak dalam belajar. Kebijakan tersebut juga 
dapat menumbuhkan potensi ekonomi lokal karena makanan dibuat dari 
bahan yang dihasilkan desa tersebut. Namun, sejak pelaksanaan otonomi 
daerah program tersebut tidak berlanjut karena kurangnya dukungan 
pemerintah kabupaten/kota.  

Peningkatan akses pendidikan juga dilakukan melalui penyediaan beasiswa 
bagi siswa dari keluarga miskin melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) 
Bidang Pendidikan dengan tujuan mencegah peningkatan angka putus sekolah 
sebagai dampak negatif krisis ekonomi. Pada tahun 1998, kebijakan tersebut 
dilaksanakan dengan memberikan beasiswa kepada 1,8 juta siswa SD/MI, 1,65 
juta siswa SMP/MTs, dan 500 ribu siswa jenjang sekolah menengah. Pada 



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 56 

tahun 2001, jumlah penerima beasiswa terus meningkat dengan adanya 
tambahan sumber dana dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM 
(PKPS-BBM). Meskipun program JPS selesai pada tahun 2003, kebijakan 
pemberian beasiswa tersebut diteruskan melalui PKPS-BBM dengan jumlah 
penerima menjadi sekitar 8,9 juta siswa.  

Meskipun progam tersebut cukup berhasil, namun kelemahan dari program 
pemberian beasiswa tersebut adalah ketidaktepatan dalam menentukan 
sasaran penerima beasiswa terutama di tingkat kabupaten/kota dan sekolah. 
Beberapa pemerintah kabupaten/kota melakukan alokasi beasiswa secara 
sama rata antarsekolah tanpa memperhatikan jumlah siswa yang memerlukan. 
Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan alokasi beasiswa di beberapa 
sekolah/madrasah dan kekurangan di sekolah/madrasah lainnya. 
Sekolah/madrasah seringkali juga mengalami kesulitan menentukan siswa 
yang akan diberi beasiswa terutama bila jumlah beasiswa yang diterima lebih 
sedikit dibanding jumlah siswa miskin. Masyarakat juga menuntut agar 
beasiswa dibagi secara merata pada semua siswa karena adanya persepsi 
masyarakat bahwa semua siswa berasal dari keluarga miskin. Di samping itu, 
program beasiswa yang telah dilakukan baru dapat menjangkau anak-anak 
yang telah berada dalam sistem sekolah. Anak-anak yang belum pernah 
sekolah, yang sudah putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke jenjang 
pendidikan lebih tinggi tidak mendapatkan dukungan pembiayaan. 

Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan akses keluarga 
miskin terhadap pendidikan formal dilakukan melalui pendidikan nonformal 
dengan tujuan memperluas kesempatan pendidikan dan latihan bagi keluarga 
miskin agar dapat memiliki kompetensi (pengetahuan, sikap dan 
keterampilan) yang dapat digunakan untuk mencari matapencaharian yang 
layak. Perluasan pendidikan nonformal dilakukan melalui program Paket A 
setara SD, Paket B setara SLTP, dan Paket C setara SLTA.  Pendidikan 
nonformal lainnya adalah program pendidikan anak usia dini, pendidikan 
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keluarga, pendidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja. Berbagai upaya juga dilakukan oleh lembaga 
swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan. 
Namun, upaya tersebut belum memperoleh dukungan pemerintah secara 
memadai. Oleh sebab itu, pendidikan nonformal perlu dikembangkan dan 
disebarluaskan bagi anak dari keluarga miskin, dan adanya perlindungan dan 
dukungan bagi pendidikan nonformal yang dilakukan oleh masyarakat. 

Kebijakan peningkatan efisiensi pendidikan ditempuh dengan perbaikan 
otonomi manajemen pendidikan melalui penerapan sistem manajemen 
berbasis sekolah (MBS) di setiap jenjang pendidikan. Dengan sistem  MBS, 
semua komponen dalam sekolah, termasuk masyarakat mempunyai 
wewenang yang cukup besar dalam mengelola sekolah. Masyarakat diberi 
peluang yang besar untuk berpartisipasi dan dijamin dengan Keputusan 
Mendiknas No. 44/M/2001 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  
Kenyataan menunjukkan bahwa peran dan fungsi dewan pendidikan dan 
komite sekolah/madrasah belum optimal. Selain itu, orang tua murid yang 
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miskin sulit untuk menjadi anggota dewan pendidikan dan komite sekolah, 
dan biasanya didominasi oleh orang tua murid yang mampu. Dengan 
keanggotaan seperti itu, dewan pendidikan dan komite sekolah kurang 
mampu menyuarakan kebutuhan masyarakat miskin. 

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan selama ini belum menjadi prioritas 
dibanding pemerataan pendidikan. Berbagai upaya peningkatan mutu 
pendidikan seringkali kurang berhasil karena terhalang oleh kurangnya jumlah 
guru yang bermutu, terbatasnya anggaran, terbatasnya sarana serta prasarana 
pendidikan yang tersedia. Setiap tahun, anggaran pendidikan mengalami 
peningkatan, tetapi masih belum dapat mendukung upaya meningkatkan 
mutu pendidikan nasional. Sebagian besar anggaran digunakan untuk 
membiayai belanja pegawai (83,4%), sedangkan kebutuhan operasional lain 
seperti belanja barang hanya 13,5%, pemeliharaan 2,1%, perjalanan 0,6% dan 
subsidi 0,17%. Dibanding negara lain, alokasi anggaran pendidikan di 
Indonesia masih sangat rendah. Human Development Report 2004 
mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 1999-2001, alokasi anggaran 
hanya sebesar 1,3% dari produk domestik bruto (PDB) lebih rendah dibanding 
Malaysia sebesar 7,9%, Thailand 5,0%, dan Philipina 3,2%. Rasio anggaran 
pendidikan terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia juga masih sekitar 
9,8% lebih rendah dibanding Malaysia sebesar 20% dan Thailand sebesar 
31,0%.  

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya tanggap  
pemerintah daerah terhadap pentingnya layanan pendidikan. Kenyataan 
menunjukkan bahwa perhatian dan dukungan terhadap pengembangan 
pendidikan masih belum memadai. Salah satu penyebab adalah belum 
mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat 
pemerintahan termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran 
pendidikan, serta belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang 
seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan acuan 
umum dari pemerintah pusat.  

Dengan mempelajari berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan, maka 
diperlukan langkah strategis agar pembangunan pendidikan mampu 
mendukung upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Dalam hal 
ini diperlukan tindakan afirmatif untuk meningkatkan alokasi anggaran 
pendidikan secara bertahap sesuai tuntutan konstitusi, meningkatkan 
kesejahteraan, mutu, dan profesionalisme guru, meningkatkan ketersediaan 
dan mutu sarana dan prasarana pendidikan, serta memperluas peluang bagi 
anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang 
lebih tinggi. 

 

3.2.4 Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha 
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Pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi masyarakat miskin ditentukan 
oleh ketersediaan lapangan kerja yang dapat mereka akses, kemampuan 
untuk mempertahankan  dan mengembangkan usaha, dan perlindungan 
pekerja dari eksploitasi dan ketidakpastian kerja.  Pemenuhan terhadap hak 
atas pekerjaan tersebut secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh 
kebijakan ekonomi makro, pengembangan sektor riil, perdagangan, 
ketenagakerjaan, dan pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil. 

Pengembangan sektor riil sebagai bagian dari perluasan kesempatan kerja 
diarahkan pada peningkatan investasi dan revitalisasi industri padat pekerja. 
Kebijakan tersebut dituangkan dalam program revitalisasi industri yang 
diluncurkan oleh Deperindag (2001-2004), White Paper yang diluncurkan oleh 
Menko Perekonomian, dan Propenas (1999-2004). Selain itu, pemerintah juga 
meluncurkan program jangka pendek untuk menyerap tenaga kerja melalui 
pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat, diantaranya adalah 
proyek Pembangunan Prasarana Perdesaan (P2D), dan Program Pengembangan 
Kecamatan (PPK) serta program-program penguatan Lembaga Keuangan Mikro 
dan Usaha Koperasi melalui program  Bantuan Dana Bergulir. 

Kondisi ekonomi makro yang membaik pada periode 1997-2004, ternyata 
belum mampu mendorong sektor riil untuk menyerap kembali pengangguran 
akibat krisis dan tambahan tenaga kerja muda. Peningkatan investasi baru 
masih sangat lamban karena masih menghadapi iklim yang belum kondusif, 
diantaranya terkait dengan prosedur investasi yang berbelit, kebijakan pusat 
dan daerah yang tumpang tindih, kurangnya kepastian hukum, dan gangguan 
keamanan.  

Industri padat pekerja berorientasi ekspor seperti industri tekstil, alas kaki, 
elektronik, kayu, pulp dan produk kertas yang didanai investasi asing justru 
terus menurun karena berpindah ke negara lain yang lingkungan investasi 
yang lebih kondusif. Kondisi ini menyebabkan terus terjadinya pemutusan 
hubungan kerja dan penerapan kontrak kerja yang sangat melemahkan posisi 
buruh. Di sisi lain, program jangka pendek yang terfokus pada pembangunan 
infrastruktur berbasis masyarakat hanya mampu menciptakan pasar kerja 
jangka pendek dengan cakupan yang sangat terbatas.  

Kebijakan pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) telah dilakukan melalui 
penciptaan iklim usaha yang kondusif, akses kepada sumberdaya produktif 
dan kewirausahaan termasuk penumbuhan wirausaha baru. Untuk 
menciptakan iklim yang sehat dilakukan peninjauan ulang kebijakan dan 
peraturan yang menghambat atau menimbulkan biaya usaha fungsi di 
berbagai daerah. Sementara dalam mendukung kebutuhan modal dilakukan 
skema dana bergulir melalui KSP/USP dan lembaga keuangan mikro (LKM), 
skema penjaminan melalui lembaga penjaminan, serta telah mulai 
diperkenalkan kredit perbankan tanpa agunan melalui pengembangan 
Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Sedangkan upaya pengembangan 
manajemen dan pemasaran, telah diperkenalkan perluasan pendampingan 
usaha melalui penyedia jasa pengembangan usaha (BDS-provider) yang 
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dilaksanakan oleh swasta dan masyarakat, dan pengembangan sentra (klaster) 
UMK yang dilakukan di berbagai daerah. Pelaksanaan kebijakan 
pengembangan KUMK tersebut belum mampu menjangkau seluruh UMK yang 
ada, dan sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan 
memperoleh layanan. Hal ini disebabkan oleh belum dipahaminya tata cara 
untuk mengakses, dan terbatasnya jumlah instansi penyedianya.  

Kebijakan perdagangan umumnya dilakukan hanya untuk merespon pasar, 
tetapi kurang menciptakan inovasi dan peluang baru bagi pengembangan 
usaha mikro yang banyak dilakukan masyarakat miskin. Pembangunan 
berbagai pusat perdagangan yang diharapkan dapat mendorong 
perkembangan perekonomian masyarakat setempat ternyata cenderung  
menimbulkan dampak meminggirkan dan mematikan usaha yang dirintis 
masyarakat sekitarnya. Penerapan tarif dan bea yang tidak konsisten, serta 
maraknya penyelundupan beras dan komoditi lainnya merugikan petani dan 
pengusaha kecil. Berbagai peraturan daerah yang dikeluarkan seringkali 
mengganggu kelancaran arus barang dan menyebabkan mahalnya biaya 
produksi serta rendahnya daya saing usaha masyarakat. Dengan adanya 
hambatan aliran barang dari daerah produksi ke daerah pemasaran telah 
menimbulkan distorsi cukup besar dan merugikan banyak pihak. Oleh karena 
itu perdagangan antardaerah tanpa hambatan perlu dilakukan untuk 
optimalisasi potensi sumberdaya alam di suatu daerah yang menjadi sentra 
produksi, memperluas kesempatan kerja dan pendapatan bagi 
petani/produsen, pedagang pengumpul, pedagang antardaerah, antarpulau 
dan pengecer di daerah. 

Pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil, termasuk usaha pertanian 
dan perikanan skala kecil masih kurang mendapat dukungan penguatan 
teknologi, pemasaran dan permodalan. Kebijakan penelitian dan penyuluhan 
di sektor terkait seperti pertanian, perikanan, industri dan perdagangan belum 
menyediakan informasi dan teknologi yang dapat dijangkau masyarakat 
miskin agar mereka mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang 
dihasilkan. Kelemahan lain adalah panjangnya jaringan pemasaran antara 
petani/nelayan sebagai produsen dengan konsumen akhir yang menyebabkan 
rendahnya harga di tingkat petani/nelayan.  

Kebijakan yang ada belum mampu mendorong perbaikan kualitas dan 
perluasan kelembagaan usaha, termasuk pengorganisasian para pengusaha 
mikro dan petani, baik melalui koperasi maupun organisasi lainnya. Kapasitas 
yang rendah dari organisasi tersebut juga belum mendapat dukungan dan 
pendampingan secara memadai.  Dari sisi permodalan, kebijakan keuangan 
yang ada melalui lembaga perbankan sebagian besar dimanfaatkan oleh 
pengusaha menengah dan besar, dan  kurang dapat diakses oleh pengusaha 
kecil dan mikro, khususnya di bidang pertanian.  Sementara itu, belum 
terselenggara adanya kepastian hukum, dan belum efektifnya dukungan dan 
perlindungan terhadap kegiatan usaha mikro dan kecil, termasuk lembaga-
lembaga keuangan mikro yang lebih mampu menjangkau dan dijangkau oleh 
masyarakat miskin.  
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Upaya pemerintah dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan telah 
dilakukan melalui berbagai kebijakan, misalnya kebijakan ketenagakerjaan 
yang ditujukan untuk mengatasi masalah kerentanan pekerja terhadap PHK, 
upaya memperkuat akses terhadap pekerjaan diatur melalui UU No.21/2000 
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No.13/2003 tentang 
Ketenagakerjaan, UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial, dan Penerapan Upah Minimum, serta UU No. 39/2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun, 
pelaksanaan perundang-undangan tersebut masih jauh dari yang diharapkan. 
Berbagai pelanggaran masih dilakukan seperti perbedaan upah perempuan 
dan laki-laki, diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, perlakukan 
terburuk pekerja anak, dan lemahnya jaminan kerja. Berbagai kebijakan juga 
tidak konsisten dengan kebijakan lain dan kebijakan di atasnya seperti UU No. 
1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, dan Inpres No. 9 
Tahun 2000. UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 1 menyatakan laki-laki sebagai 
kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. UU ini 
menciptakan kesenjangan gender secara meluas, karena UU tersebut dijadikan 
rujukan bagi kebijakan lain seperti penentuan upah dan pajak. Kaji ulang atau 
revisi atas UU Perkawinan Tahun 1974 perlu dilakukan agar konsisten dengan 
kebijakan lainnya. 

Rata-rata upah di perusahaan kecil dan rumah tangga hanyalah sekitar 60 
persen dari upah minimum. Sehingga terjadi kesulitan bagi pengusaha kecil 
dan rumah tangga untuk dapat memberikan upah sesuai ketentuan upah 
minimum. Maksud baik untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja bila tidak 
dilakukan dengan cara yang cermat, dapat berakibat buruk pada pengusaha 
kecil dan rumah tangga serta pekerja informal dimana porsi terbesar 
masyarakat menggantungkan nasibnya. Penyempurnaan tata cara perhitungan 
upah minimum perlu disempurnakan dengan melihat pula kondisi 
perekonomian, kondisi pasar kerja dan kemampuan perusahaan. Selain itu 
melakukan perkuatan hubungan industrial terutama yang berkaitan dengan 
berjalannya perundingan antara pekerja dan pemberi kerja harus terus dipacu. 
Dimasa depan hubungan industrial akan menjadi kunci dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan baik pekerja maupun pemberi kerja. 

Kebijakan perluasan kesempatan kerja dihadapkan pada dilema antara 
kebutuhan untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang mampu memberi 
insentif peningkatan investasi industri yang bersifat padat pekerja, dan 
perlunya perlindungan pekerja terhadap kepastian kerja dan upah yang layak. 
Penerapan kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel dipandang tidak mampu 
menjamin hak pekerja atas upah yang layak dan meningkatkan kerentanan 
terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak.  Sedangkan kebijakan 
ketenagakerjaan yang kaku dipandang telah meningkatkan biaya upah jangka 
panjang dan menyebabkan perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja 
sehingga memberikan tekanan upah sektor informal. Tekanan ini diakibatkan 
oleh makin banyaknya tenaga kerja yang masuk ke sektor informal sebagai 
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akibat menyempitnya peluang kerja di sektor formal.  Kerugian terbesar 
cenderung diderita pekerja perempuan, baik dalam pemutusan hubungan 
kerja maupun penurunan upah riil. Ketidakpastian kebijakan ketenagakerjaan, 
rendahnya kemampuan pemerintah dalam membantu penyelesaian 
perselisihan perburuhan dan belum melembaganya organisasi buruh yang 
mampu memperjuangkan hak-hak mereka secara baik justru memperburuk 
iklim investasi dan kondisi ketenagakerjaan.  

Permasalahan pengangguran yang dihadapi pada saat ini, menjadi semakin 
berat sejalan dengan laju pertumbuhan angkatan kerja, dan lambannya 
peningkatan kesempatan kerja. Program seperti pelatihan untuk menjadi 
pekerja mandiri, pelatihan penguasaan teknologi tepat guna, program 
penganggur pemuda, serta program-program padat pekerja lain perlu 
dilakukan penyempurnaan mendasar. Program-program seperti ini walaupun 
sangat membantu mengurangi pengangguran tetapi tidak dapat dijadikan 
kegiatan utama dalam strategi penciptaan kesempatan kerja. Program 
penciptaan kesempatan kerja seperti ini perlu disempurnakan agar sampai 
kepada sasaran yaitu mereka yang benar-benar tidak mempunyai akses 
ekonomi serta berada wilayah yang memang kegiatan ekonominya masih 
sangat tertinggal. 

Kerentanan yang dihadapi buruh di sektor informal seperti pembantu, buruh 
anak dan buruh migran juga belum ditangani secara memadai.  Hingga saat 
ini penegakan hukum dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan 
kerja di sektor informal ini masih sangat lemah. Permasalahan buruh migran 
yang bekerja di luar negeri juga masih memerlukan penanganan yang lebih 
sistematis dan berkelanjutan. Buruh migran yang sebagian besar adalah 
tenaga kurang terampil dan cenderung bekerja di bidang usaha  ilegal, kasar, 
dan berbahaya seperti kuli bangunan, buruh perkebunan, pembantu rumah 
tangga atau pekerja hiburan malam masih sering mengalami eksploitasi. 
Meskipun mereka telah banyak mendatangkan devisa bagi negara, 
perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban pemerasan, penipuan, 
pelecehan, dan kekerasan seksual dan non-seksual masih lemah. Buruh 
migran juga sering menjadi korban perdagangan manusia.  Undang-undang 
buruh migran yang dapat menjamin keselamatan para buruh migran masih 
belum dapat mencegah pemiskinan para buruh tersebut. Banyaknya TKI dan 
TKW ilegal yang dikirim tanpa dipersiapkan kapasitasnya, sehingga mendapat 
perlakuan yang tidak manusiawi. Pungutan-pungutan liar yang sering 
dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah 
telah menyebabkan para buruh kehilangan penghasilannya.  

Sementara Undang-Undang Perlindungan bagi Tenaga Kerja Perempuan (TKW) 
masih sarat dengan pengaturan agen-agen pengirim tenaga kerja sehubungan 
dengan pengaturan retribusi yang dipungut oleh pemerintah dari pengiriman 
tenaga kerja tersebut. Pengaturan perlindungan tenaga kerja masih dianggap 
kurang memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai bagi 
perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga baik di luar 
maupun didalam negeri. Hal ini disebabkan mereka masih dikategorikan 
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sebagai pekerja informal sehingga pemerintah masih tidak tegas dalam hal 
membuat peraturan yang mengatur hak-hak mereka sebagai pekerja. 

Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjamin hak atas pekerjaan 
adalah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja 
dan kesempatan untuk mengembangkan usaha melalui langkah terpadu untuk 
menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dengan peningkatan 
investasi yang padat pekerja, pengembangan usaha dan kerja diluar pertanian, 
dan peningkatan akses terhadap permodalan, faktor produksi, informasi, 
teknologi dan pasar, serta pengembangan lembaga keuangan mikro dan 
perlindungan bagi koperasi, usaha mikro dan kecil; mengembangkan 
kelembagaan yang mampu memperjuangkan akses masyarakat miskin 
terhadap kesempatan kerja, kesempatan mengembangkan usaha dan 
perlindungan pekerja; meningkatkan kemampuan pekerja; melindungi pekerja 
dan meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka memperluas 
kesempatan kerja dan melindungi tenaga kerja.  

Sementara itu untuk meningkatkan pendapatan pekerja yang pekerja di sektor 
informal, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan guna memberikan dukungan 
yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan 
produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. 
Dukungan ini sangat diperlukan agar pekerja informal secara bertahap dapat 
berpindah ke lapangan kerja formal. Upaya-upaya pelatihan tenaga kerja akan 
terus ditingkatkan dan disempurnakan agar perpindahan tersebut dapat 
terjadi. Upaya-upaya pelatihan ketenagakerjaan akan diprioritaskan kepada 
angkatan kerja usia muda dari kalangan masyarakat berpendapatan rendah 
yang berpotensi dapat diserap oleh pasar kerja.  

3.2.5  Perluasan Akses Layanan Perumahan  

Perluasan akses layanan perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui 
penyediaan rumah sederhana sehat yang diatur dengan Kepmen Kimpraswil 
No. 403/kpts/m/2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah 
sederhana sehat dan Kepmen Kimpraswil No. 24/kpts/m/2003 tentang 
pengadaan rumah sehat sederhana dengan fasilitas subsidi perumahan. 
Kebijakan penyediaan dan perbaikan permukiman dilakukan melalui 
pengembangan konsep Tridaya, yaitu pendayagunaan lingkungan, 
pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dengan ketiga pendekatan 
tadi kelompok miskin diharapkan  dapat meningkatkan kapasitas mereka 
untuk memperbaiki secara mandiri kondisi perumahan dan permukiman 
mereka.  

Berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman 
masyarakat miskin telah dilakukan melalui bantuan prasarana dan sarana 
dasar permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, 
penyediaan sarana air bersih pada permukiman rawan air, penataan dan 
rehabilitasi permukiman kumuh, dan pemberdayaan masyarakat dalam 
penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), kredit pemilikan rumah/KPR 
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bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya. Pendekatan yang ditempuh 
dalam kebijakan tersebut adalah penguatan kapasitas masyarakat dan 
penguatan kelembagaan komunitas.   

Pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut masih belum mampu mengatasi 
keterbatasan akses, mutu, dan kepemilikan perumahan dan permukiman 
sehat bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan oleh ketidaksinambungan 
program perbaikan kampung di perkotaan, penyediaan rumah yang tidak 
sebanding dengan kebutuhan, penyediaan rumah susun yang salah sasaran, 
lokasi perumahan yang cenderung jauh dari pusat kota, dan kurangnya 
keterlibatan masyarakat. Pembangunan gedung dan perumahan di perkotaan 
acapkali tidak memperhatikan daya resap tanah terhadap air sehingga menjadi 
salah satu penyebab terjadinya banjir di musim hujan. Selain itu, belum ada 
kebijakan yang melindungi kepemilikan masyarakat miskin terhadap 
perumahan sehat dan yang menjamin kelompok rentan atas permukiman 
sehat.  

Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas 
keswadayaan masyarakat dalam penyediaan perumahan yang layak dan sehat, 
meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan arti perumahan yang layak 
dan sehat, mengembangkan skema pembiayaan pembangunan perumahan 
yang dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin terhadap 
fasilitas perumahan yang layak, melakukan penataan lingkungan permukiman, 
rehabilitasi prasarana permukiman, pengembangan forum lintas pelaku 
sebagai dasar pemecahan konflik perumahan, pengembangan mekanisme 
relokasi permukiman masyarakat miskin yang lebih manusiawi serta 
memberikan solusi kepada problem masyarakat miskin di bidang perumahan.  

3.2.6 Penyediaan Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi 

Salah satu rekomendasi dari Water World Forum (WWF) pada tahun 2000 
adalah kesepakatan Millenium Development Goals (MDG) 2015 untuk 
mengurangi sekitar setengah jumlah penduduk yang tidak memiliki akses 
terhadap air minum yang aman. Selain itu, KTT Bumi tahun 2002 di 
Johannesburg menyebutkan pentingnya masalah air dan sanitasi. Sejalan 
dengan agenda global tersebut, maka Undang-Undang UU No. 7 Tahun 2004 
tentang Sumberdaya Air diberlakukan sebagai landasan hukum bagi 
pengelolaan sumberdaya air. Undang-undang tersebut diharapkan dapat 
melindungi dan menjamin akses masyarakat terutama masyarakat miskin 
terhadap air bersih dengan memperhatikan pemanfaatan secara seimbang.  

Kebijakan untuk memperluas penyediaan air bersih dan aman dilakukan 
dengan melakukan perbaikan pengelolaan PDAM dengan tujuan menyehatkan 
pengelolaan usaha PDAM sehingga dapat memperluas jaringan distribusi 
layanan air bersih. Pelaksanaan kebijakan ini relatif sulit dan lamban. Hai ini 
terjadi karena dari sekitar 300 PDAM ternyata hanya 10% yang dinilai baik dan 
sehat dan sebagian besar (90%) dinilai tidak atau kurang sehat. 
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Dengan kondisi PDAM yang sebagian besar tidak sehat, upaya untuk 
meningkatkan penyediaan air bersih baik di perkotaan maupun perdesaan 
tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada PDAM. Kebijakan yang ditempuh 
adalah penyediaan air bersih melalui pola kemitraan bersama pihak swasta. Di 
satu sisi, privatisasi dalam penyediaan air bersih diharapkan dapat mendorong 
pemanfaatan air secara hemat dan cermat. Di sisi lain, kerjasama tersebut 
akan berdampak pada peningkatan tarif air dan menambah beban 
pengeluaran masyarakat terutama masyarakat miskin. Selain itu, penyediaan 
air bersih yang dilakukan oleh pihak swasta umumnya bersifat tertutup dan 
kurang melibatkan masyarakat.  

Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat miskin telah disusun kebijakan 
penyediaan air dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat. Kebijakan 
tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi partisipasi masyarakat 
termasuk masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam 
pengelolaan air bersih dan sanitasi. Penerapan kebijakan ini terutama 
dilakukan di kawasan pinggiran kota, kantong permukiman di pusat kota, dan 
kawasan perdesaan yang dianggap tidak potensial untuk dikelola oleh swasta. 

Langkah strategis yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak atas air 
bersih adalah reorientasi kebijakan pengelolaan air bersih, pengelolaan air 
bersih dan sanitasi berbasis masyarakat, pengembangan mekanisme 
penyediaan air bersih dan sanitasi yang mudah diakses oleh masyarakat 
miskin, serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin 
terhadap air bersih dan aman serta sanitasi.  

3.2.7 Perluasan Akses Tanah 

Kebijakan yang mengatur masalah pertanahan selama ini bertumpu pada 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, yaitu Undang-undang Pokok Agraria 
(UUPA).  Secara normatif yuridis UUPA mempunyai tekanan yang kuat untuk 
menjamin hak-hak rakyat atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya.  UUPA melarang adanya penguasaan tanah yang berlebihan oleh 
satu orang, meskipun sanksi atas tindakan tersebut sangat tidak jelas. 

Pada tataran implementasi, UUPA sebagai dasar pelaksanaan politik 
pertanahan dan penegakan hukum masih sangat lemah.  Hal ini menyebabkan 
munculnya berbagai masalah pertanahan. Kebijakan pertanahan hanya 
dilaksanakan melalui konsolidasi tanah dan reformasi agraria berupa 
penyediaan tanah dan sertifikasi. Di satu sisi, kebijakan tersebut mendukung 
penyediaan tanah untuk investasi baru, dan meningkatnya jaminan tanah bagi 
kredit perbankan. Di sisi lain, kebijakan tersebut mendorong percepatan 
transaksi tanah yang berdampak akumulasi kepemilikan tanah, konversi lahan 
pertanian secara massal dan meningkatnya jumlah petani gurem dan 
tunakisma (buruh tani). Masalah lainnya adalah kepemilikan tanah yang 
terpecah dan tanah yang tidak bersertifikat sehingga tanah tersebut tidak 
dapat dijadikan agunan pinjaman. Pemilikan lahan yang sempit menghambat 
petani untuk melakukan diversifikasi usaha dan menyebabkan petani terjebak 
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dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini memperlihatkan bahwa UUPA tidak 
digunakan sebagai landasan pengelolaan pertanahan.  

UUPA seringkali tidak digunakan sebagai landasan dan prasyarat dalam 
pembangunan pertanian. Selain itu, berbagai UU dan peraturan yang 
seharusnya mengacu pada UUPA ini tidak dibuat sehingga UUPA ini menjadi 
tidak dilaksanakan secara konsisten. UUPA menyatakan bahwa kepemilikan 
tanah merupakan hak tertinggi seseorang atau suatu badan hukum, dan tidak 
ada satu orang pun yang dapat mengganggu gugat hak tersebut. Sementara 
itu UU Pertambangan menyatakan bahwa jika pada satu lahan ditemukan 
kandungan mineral, maka pemilik tanah harus menyerahkan haknya untuk 
dieksplorasi dan dieksploitasi. Pemilik tanah akan dikenai tuduhan melawan 
negara apabila tidak bersedia menyerahkan tanahnya. Hal ini kemudian 
menimbulkan ketidakpastian terhadap status kepemilikan tanah yang dimiliki 
oleh masyarakat. 

Undang-undang yang seharusnya mengacu pada UUPA seperti UU Kehutanan, 
UU Pengelolaan Sumberdaya Alam, UU Sumberdaya Air, dan UU Pertambangan 
ternyata mengabaikan substansi UUPA dan bertentangan dengan UUPA. Realita 
ini menegaskan perlu adanya kepastian hak kepemilikan dan penguasaan 
lahan oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus berbagai aturan tersebut justru 
menyingkirkan dan membatasi ruang usaha petani dan nelayan. 

Kelemahan lain dari UUPA adalah tidak adanya aturan yang jelas tentang 
mekanisme partisipasi masyarakat dalam masalah pertanahan. Tanpa ada 
mekanisme partisipasi masyarakat, maka tidak ada jaminan perlindungan 
kepentingan masyarakat terutama masyarakat miskin dari mekanisme pasar 
yang menguntungkan pemodal dan pengusaha besar. 

Langkah strategis yang diperlukan adalah melaksanakan UUPA secara 
konsisten dengan menempatkan posisi UUPA sebagai payung bagi UU dan 
peraturan yang menyangkut keagrariaan; mempertahankan tanah lokal untuk 
dimanfaatkan masyarakat lokal seperti tanah penggembalaan, sumber air, 
sungai/danau, pantai/pesisir, hutan, mangrove, bahan galian, dan 
sumberdaya lain; mempercepat sertifikasi lahan; dan melaksanakan reformasi 
agraria dengan land reform secara selektif.  Pemerintah juga perlu melakukan 
program sertifikasi tanah masal dengan biaya murah bagi kelompok miskin. 
Di samping itu, penciptaan pengelolaan tanah secara kolektif perlu 
dilembagakan dan dikembangkan khususnya daerah langka tanah seperti Jawa 
dan Daerah perkotaan.  

3.2.8 Perluasan Akses Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi masalah keterbatasan 
akses masyarakat miskin, kerusakan dan degradasi lingkungan, dan 
rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan 
sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kebijakan pengelolaan sumber daya 
alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) diarahkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat antargenerasi dengan mewujudkan pengelolaan 
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sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, kenyataan 
menunjukkan banyak terjadi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan 
tersebut. 

UU Sumber Daya Air merupakan kebijakan yang diharapkan dapat melindungi 
dan menjamin akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap air. 
Pelaksanaan UU tersebut terutama Pasal 9 yang mengatur hak guna usaha air 
dapat menimbulkan perbedaan pandangan tentang peran swasta. Aturan 
tersebut membuka peluang keterlibatan swasta dalam pengelolaan air 
sehingga dikhawatirkan dapat mendominasi pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber air yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan 
masyarakat. Tanpa ada sistem dan mekanisme yang solid dan rinci untuk 
mengatur alokasi dan distribusi air, aturan tersebut dikhawatirkan akan 
mendorong pemanfaatan sumber air oleh perusahaan air minum secara 
berlebihan sehingga menganggu pasokan air irigasi bagi petani.  

Oleh sebab itu, langkah strategis yang diperlukan untuk menjamin akses 
masyarakat miskin terutama petani terhadap sumber air adalah penyusunan 
peraturan pemerintah yang mengatur sistem dan mekanisme pengawasan 
terhadap perusahaan air minum sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber air 
secara berlebihan, pengawasan secara ketat dan konsisten ketat terhadap 
perusahaan besar penghasil limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran 
sumber air dan lingkungan, dan perlindungan kepada masyarakat agar dapat 
memanfaatkan sumber air permukaan untuk irigasi pertanian dan sumber air 
bawah tanah untuk keperluan rumah tangga. 

Saat ini, kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan kawasan 
lindung hanya terpusat pada satu departemen atau unit pemerintahan. Pola 
pengelolaan seperti ini menyebabkan lemahnya koordinasi antara departemen 
dan pemerintah daerah, antara pemerintah dengan masyarakat, dan antara 
pemerintah, masyarakat, dan swasta. Sementara itu, beberapa kewenangan 
untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagian berada di 
tangan kementerian/lembaga di pusat dan sebagian berada di tangan 
pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, dan 
kelambanan dalam pengambilan keputusan terutama pada saat mengatasi 
berbagai kesalahan pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan 
hidup.  

Secara nasional, kebijakan pengelolaan hutan tertuang dalam UU No. 41/1999 
tentang Kehutanan. Dalam pelaksanaan UU tersebut masih dijumpai 
kelemahan, yaitu (1) proses penetapan kawasan hutan dilakukan secara 
sepihak dengan tidak melibatkan masyarakat, terutama masyarakat yang 
secara historis dan kultural mempunyai hak pada kawasan hutan; (2) tidak 
bisa diharapkan untuk menyelesaikan banyak kasus konflik kehutanan 
terutama antara masyarakat adat/lokal dengan pemerintah dan pengusaha 
pemegang konsesi kehutanan; (3) proses penyusunan kebijakan tidak bottom 
up dan kurang transparan; serta (4) persoalan penebangan liar, berkurangnya 
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luas hutan, kebakaran hutan, dan tidak melibatkan masyarakat lokal dalam 
pengelolaan hutan (Bappenas-PSDA, 2002).  

Kebijakan pengelolaan laut tertuang dalam UU No. 1/1973 tentang Landas 
Kontinen, UU No. 15/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, UU No. 9/1985 
tentang Perikanan, UU No. 21/1992 tentang Pelayaran, UU No. 24/1992 
tentang Penataan Ruang, dan UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, UU 
No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan UU tersebut belum 
optimal karena tidak mengakomodasi penguasaan dan pengelolaan wilayah 
pesisir dan laut oleh masyarakat, belum menjelaskan pengaturan hak nelayan 
di bidang ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya (termasuk pengakuan hak 
adat oleh negara), dan  masih bersifat sentralistik dan tidak terintegrasi satu 
sama lainnya (Bappenas-PSDA, 2002).  

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan dilakukan melalui UU No. 
22 tahun 2001 tentang Pertambangan Migas yang mengganti UU No. 44 tahun 
1960 untuk pertambangan migas dan UU No. 11 tahun 1967 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam konteks pemenuhan hak 
dasar bagi masyarakat miskin, UU tersebut belum memberikan jaminan dan 
kepastian hukum bagi masyarakat dan bagi tanah adat/ulayat. Undang-
undang migas yang terbaru sudah memasukan unsur pelaksanaan otonomi 
daerah, meskipun undang-undang ketentuan pokok pertambangan masih 
menunjukkan ketidakjelasan hak-hak masyarakat umum dan adat. UU Migas 
serimg dituding sebagai perampasan hak rakyat atas migas secara sepihak 
oleh negara. Implikasi dari berbagai kelemahan tersebut adalah masyarakat 
miskin seringkali hidup di daerah yang kondisi ekosistemnya relatif lebih 
buruk, dan lebih rentan menjadi korban dari memburuknya kondisi ekosistem.  

Sejalan dengan perkembangan paradigma dan tuntutan masyarakat terhadap 
praktek pengelolaan SDA, maka langkah strategis yang diperlukan adalah 
mereview kembali berbagai peraturan yang menyangkut optimalisasi 
sumberdaya alam secara seimbang untuk memperoleh pendapatan dan 
menjaga kawasan lindung, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 
sekitar. Selain review berbagai peraturan tersebut perlu menegaskan kembali 
pengelolaan yang berorientasi pada pemberian akses masyarakat miskin yang 
tinggal di sekitar lokasi sumberdaya alam untuk ikut menikmati dan 
memanfaatkan sumberdaya yang ada.  Selain itu, langkah yang diperlukan 
adalah menjalin kerjasama antar stakeholder terkait, penegakan hukum secara 
adil dan konsisten terutama terhadap pemanfaatan SDA secara ilegal dan 
perusakan ekosistem, pengelolaan SDA yang lebih bersifat bottom-up dan 
mengakui hukum adat/lokal, serta pengakuan terhadap lembaga adat/lokal 
dalam struktur pengelolaan SDA. Di samping itu juga diperlukan koordinasi 
antarinstansi dan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih solid agar 
tidak terjadi konflik kepentingan dan inkonsistensi kebijakan yang merugikan 
masyarakat miskin. 
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3.2.9 Peningkatan Rasa Aman 

Rasa aman adalah hak setiap warga negara termasuk masyarakat miskin baik 
laki-laki maupun perempuan. Kebijakan menciptakan rasa aman dilakukan 
dengan merujuk pada pasal 28 hasil Amandemen UUD 45 kesatu dan keempat 
yang memasukkan hak asasi manusia. Selain itu, peningkatan rasa aman 
dilakukan dengan menerbitkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. UU tersebut telah mengatur tentang hak atas rasa aman,      
diantaranya jaminan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan hak miliknya. UU tersebut juga mengatur tentang persamaan 
pengakuan di depan hukum, tidak terkecuali jaminan bagi setiap orang untuk 
tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang 
secara sewenang-wenang. Dalam pelaksanaan ternyata  UU tersebut belum 
mampu mewujudkan rasa aman tersebut.   

Pada masa mendatang perlu dilakukan langkah strategis untuk meningkatkan 
rasa aman masyarakat miskin dengan mengabaikan segala bentuk kekerasan, 
menempatkan kepolisian sebagai bagian dari lembaga sipil, dan 
mengutamakan cara damai dan pendekatan yang simpatik dan kolaboratif 
dalam menciptakan rasa aman.  

Selain langkah strategis tersebut, komitmen untuk membangun persamaan 
hukum, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak 
asasi manusia di daerah konflik yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 
perlu dilaksanakan secara bersama. Demikian pula dengan komitmen untuk 
menyatakan perang terhadap teror, mengingat selama beberapa tahun 
Indonesia telah menjadi korban teror bom. Akibat teror tersebut ratusan 
orang menjadi korban, dan berimplikasi pada terciptanya kemiskinan baru 
akibat tumpuan ekonomi keluarga menjadi korban.  

Upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan perlu dikembangkan lebih intensif 
dengan menciptakan tatanan sosial baru yang mengedepankan penghormatan 
pada pluralisme, hubungan sosial yang inklusif, dan pengembangan 
kolaborasi lintas suku, daerah dan agama. Selain itu, langkah yang diperlukan 
adalah menciptakan sistem keamanan bagi masyarakat dan menjadi mitra 
bagi aparat kepolisian dalam menjaga dan mengatasi masalah keamanan 
daerah. 

Hak anak sebagai manusia diakui negara sebagaimana Keppres No. 36 Tahun 
1990 dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi negara. Dalam konteks 
Hak Azasi Manusia, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan 
memenuhi hak anak. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan 
berkembang, terlindungi dari segala perlakuan salah, serta berhak 
mengeluarkan pendapatnya dan didengarkan suaranya.  Sementara  
pembagunan yang ada saat ini banyak yang belum peduli anak.  

Kewajiban untuk memberi perlindungan agar hak anak tidak dilanggar oleh 
orang lain termasuk orang tua sendiri dan memberi sanksi pada setiap 
pelanggaran diatur melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2003. Dalam 
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Kotak 3.1 Potret Partisipasi Masyarakat 
dalam PPK 

 
PPK dapat dikatakan sebagai program 

pembangunan yang inovatif karena 
menggunakan pendekatan 
pembardayaan masyarakat terutama 
mereka yang miskin dan perempuan. 
Namun, tanpa menafikan sisi positif yang 
muncul dari PPK, kita harus kritis melihat 
tingkat partisipasi masyarakat.  

Potret partisipasi masyarakat di 
berbagai daerah PPK menunjukkan masih 
pada taraf partisipasi instrumental. 
Partisipasi yang muncul karena mobilisasi 
internal aparat desa serta pelaku PPK 
untuk menuntaskan program. Partisipasi 
muncul bukan dari kesadaran kolektif 
masyarakat. Partisipasi instrumental 
sifatnya sangat temporer dan bisa 
berkurang dan bahkan hilang bila 
fasilitator mengurangi intensitas 
dampingannya. Catatan ini penting 
diperhatikan dalam upaya menuju 
perbaikan program. 
 
Sumber: Sjaifudin, 2002 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu 
mewujudkan perlindungan atas anak. Langkah strategis yang diperlukan 
adalah secara konsisten melaksanakan segala peraturan perundang- 
undangan yang mengatur hak anak. 

3.2.10 Perluasan Akses Partisipasi 

Pengambilan suatu keputusan erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat, 
tidak terkecuali masyarakat miskin, untuk berpartisipasi dalam proses 
tersebut. Dengan tersedianya ruang partisipasi dan kemampuan 
menyampaikan aspirasi, masyarakat miskin akan dapat mempengaruhi 
keputusan yang diambil agar sesuai dengan kepentingan mereka.  

Salah satu kebijakan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan adalah Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 
1354/M.PPN/03/2004. 050/774/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum 
Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Secara eksplisit surat edaran 
bersama menyatakan penyelenggaraan forum musyawarah perencanan 
pembangunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pelaku 
pembangunan. Namun, musrenbang di tingkat desa/kelurahan, masih 
terbatas dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, dan kurang melibatkan 
masyarakat, khususnya masyarakat miskin.  

Masyarakat tidak terkecuali masyarakat 
miskin juga berpeluang untuk 
berpartisipasi dalam proses 
penganggaran. Sebagaimana diatur 
dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, 
partisipasi masyarakat dalam proses 
penganggaran adalah melalui proses 
penjaringan aspirasi masyarakat ketika 
penyusunan arah kebijakan umum. 
Namun, aspirasi masyarakat jarang 
mempengaruhi keputusan tentang 
anggaran. Penentuan anggaran lebih 
sering ditentukan oleh pemerintah 
bersama DPR/DPRD. Selain itu,  rencana 
yang disusun mulai dari tingkat 
desa/kelurahan seringkali tidak menjadi 
acuan dalam proses pengganggaran 
yang ditetapkan oleh DPRD.  

Rendahnya partisipasi masyarakat miskin 
dalam proses perencanaan dan 
penganggaran, disebabkan oleh 
kurangnya pemahaman mengenai proses 
partispatif dan kurangnya informasi 
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mengenai tahapan kedua kegiatan tersebut. Hal ini terjadi karena sosialiasi 
yang dilakukan menggunakan perwakilan, dan masyarakat tidak mempunyai 
perwakilan dalam forum perencanaan dan penganggaran. Kelemahan lainnya 
adalah bahwa proses perencanaan dan penganggaran tidak secara tegas dan 
eksplisit diatur dalam dokumen perencanaan. Selain itu, pemilihan pelaku 
yang terlibat dalam proses perencanaan seringkali tidak mewakili kepentingan 
masyarakat secara luas sehingga kontribusinya tidak optimal. Pengawalan dan 
jaminan akan pentingnya penanggulangan kemiskinan akan lebih baik jika 
masuk secara eksplisit dalam dokumen yang mengatur kegiatan perencanaan 
partisipatif tersebut. 

Berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti Program 
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan 
Kecamatan (PPK), Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), dan 
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (P2MPD) telah 
memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat miskin mulai dari tahapan 
perencanaan hingga evaluasi. Dalam pelaksanaan, ruang partisipasi tersebut 
sering berbenturan dengan kepentingan administrasi dan waktu proyek yang 
terbatas, serta belum optimal dalam mengembangkan mekanisme partisipatif 
secara berkelanjutan. Masalah lain berkaitan dengan pemantauan yang belum 
efektif dan kurang partisipatif sehingga kelompok masyarakat tidak dilibatkan 
sepenuhnya dalam pemantauan (PKPEK, 2003; LP3ES, 2003). 

Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, sebenarnya 
telah diatur melalui kebijakan. UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi. Kebijakan 
tersebut merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu mengubah 
tatanan politik nasional dengan mengutamakan keterlibatan perempuan 
dalam menjalankan institusi politik. Perubahan yang diharapkan bukan semata 
pada jumlah perempuan yang terlibat dalam lingkar pengambil keputusan, 
tetapi juga pada representasi kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam 
penyelenggaraan politik tersebut. Namun penjelasan dari UU tersebut 
menyebutkan bahwa pelaksanaan konvensi “...disesuaikan dengan tata 
kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat-istiadat serta 
norma-norma keagamaan yang masih berlaku di Indonesia dan diikuti secara 
luas oleh masyarakat Indonesia.”  Hal ini berarti bahwa UU tersebut bersifat 
inferior terhadap norma sosial yang berlaku sehingga bertentangan dengan 
tujuan konvensi. 

Kebijakan lainnya adalah Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan 
gender dalam pembangunan nasional. Kebijakan tersebut tidak mampu 
mendorong pelaksanaan pengarusutamaan karena kebijakan itu tidak dalam 
bentuk Keputusan Presiden atau UU. Selain itu, Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan tidak mempunyai infrastruktur untuk membantu 
proses pelaksanaan Inpres tersebut di daerah. Untuk meningkatkan 
keberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, di masa depan, Inpres 
No. 9 Tahun 2000 perlu diperkuat menjadi Perpres atau undang-undang agar 
efektif untuk mendorong pengarusutamaan gender dalam pembangunan. 
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Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat miskin 
masih lemah, bersifat ad hoc atau sekedar formalitas, dan bukan menjadi 
bagian yang utuh dari keseluruhan sistem perencanaan dan penganggaran 
pembangunan. Dalam upaya memperkuat partisipasi masyarakat, forum 
konsultasi publik perlu dikembangkan dalam berbagai tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Keterlibatan langsung masyarakat 
dalam konsultasi publik akan membuat pengambilan keputusan di tingkat 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota menjadi lebih peka terhadap 
permasalahan dan kebutuhan masyarakat miskin. Selain itu, masyarakat dapat 
memantau dan mengawasi secara langsung pelaksanaan kebijakan yang 
menyangkut kehidupan mereka. 

3.3 Pengendalian Pertumbuhan dan Persebaran  Penduduk  

Kebijakan kependudukan diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan, 
memeratakan persebaran dan meningkatkan mutu hidup penduduk. Kebijakan 
yang dilaksanakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah 
program keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Sedangkan kebijakan 
yang dilaksanakan untuk memeratakan persebaran penduduk adalah 
transmigrasi.  

Kebijakan keluarga berencana berhasil menekan angka fertilitas secara 
signifikan, yang berimplikasi pada penurunan laju pertumbuhan penduduk. 
Pada periode 1980 - 1990 rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun 
sebesar 1,98%, dan turun menjadi 1,49% pada periode 1990-2000. Pada 
periode 2000-2002, rata-rata pertumbuhan penduduk  diperkirakan turun 
menjadi 1,25%.  

Upaya penurunan fertilitas acapkali dilakukan dengan cara yang mengabaikan 
hak-hak reproduksi perempuan antara lain dalam pemilihan alat kontrasepsi 
yang sesuai, pengambilan keputusan untuk meneruskan dan/atau mengakhiri 
kehamilan yang tidak dikehendaki. Sementara itu, restrukturisasi 
kelembagaan dalam pelaksanaan otonomi daerah berpotensi menurunkan 
komitmen negara terhadap keluarga berencana dan penurunan fertilitas. 
Restrukturisasi tersebut juga belum cukup memperbaiki pemenuhan hak-hak 
reproduksi perempuan.   

Masalah kependudukan lain yang terkait dengan kemiskinan adalah migrasi.  
Kehidupan yang tidak menguntungkan di perdesaan seperti pengangguran 
dan keterbatasan sarana dan prasarana pedesaan menjadi faktor pendorong 
terjadinya migrasi. Upaya pemecahan masalah kepadatan penduduk di Jawa, 
Bali dan NTB ditempuh dengan melaksanakan program transmigrasi. 
Kebijakan ini gagal untuk mencapai tujuan pemerataan distribusi penduduk 
dan peningkatan kesejahteraan transmigran. Di era otonomi daerah, kebijakan 
transmigrasi bukan lagi sebagai pilihan yang tepat, tetapi upaya pemerataan 
persebaran penduduk masih perlu dilakukan  antara lain dengan memacu 
wilayah yang jarang penduduknya sehingga menarik penduduk di wilayah 
yang lebih padat untuk bermigrasi.  
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Langkah strategis ke depan perlu adanya peningkatan komitmen pemerintah 
daerah terhadap program keluarga berencana, revitalisasi program keluarga 
berencana dengan mengutamakan hak-hak reproduksi perempuan, 
pengembangan layanan informasi dan konseling tentang kesehatan 
reproduksi remaja yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan 
seluruh pelaku, peningkatan subsidi kontrasepsi untuk WUS dari kelompok 
miskin. 

3.4 Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Jender 

Landasan hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender dirumuskan 
dalam UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28C ayat 1 
yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, meningkatkan 
mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Landasan hukum lain yang 
memastikan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender adalah UU No.7 
Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 
2000 tentang pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan 
kelembagaan.  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mampu melindungi 
perempuan korban kekerasan seperti pelecehan seksual, perkosaan, 
pornografi dan pornoaksi. Pasal mengenai pembuktian dan keberadaan saksi 
telah membuat perempuan korban kekerasan tersebut menjadi kesulitan 
untuk meminta perlindungan hukum. Hal ini terjadi karena aparat penegak 
hukum yang sarat bias gender berasumsi kekerasan tersebut bersumber dari 
diri perempuan itu sendiri. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah maju untuk 
melindungi perempuan dari perlakuan dan ancaman kekerasan yang 
dialaminya. Namun, UU tersebut belum dilaksanakan secara konsisten karena 
aparat penegak hukum pada umumnya belum cukup sensitif gender, dan 
perempuan yang menjadi korban kekerasan di rumah tangga sering memilih 
untuk diam.  Selain itu undang-undang tersebut tidak memasukkan 
pemerkosaan dalam rumahtangga (marital rape) sebagai masalah hukum, 
padahal tindakan seperti itu merupakan representasi dari hegemoni laki-laki 
dalam rumahtangga yang sangat merugikan perempuan. 

Sementara itu, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang bias gender masih 
berlaku. Undang-undang tersebut dalam pasal 3 membolehkan poligami, 
melalui penetapan pengadilan dengan syarat ada ijin dari istri. Poligami 
merupakan wujud konkrit dari hegemoni laki-laki dalam rumahtangga, dan 
ijin isteri tidak meniadakan watak hegemonis dari sistem perkawinan seperti 
itu.  Persyaratan ijin sering kali diabaikan, atau diberikan oleh isteri dalam 
situasi tertekan.   
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Pasal 31 Undang-undang tersebut juga mendefinisikan laki-laki sebagai 
kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumahtangga. Peran sebagai 
kepala keluarga ini juga menjadi penyebab pengambilan keputusan cenderung 
dimonopoli oleh suami atau laki-laki.  Demikian pula transaksi simpan-pinjam 
oleh keluarga harus dilakukan oleh suami, dan jika isteri yang melakukannya 
harus ada ijin suami.  Pembagian peran seperti itu seringkali menimbulkan 
persoalan ketika suatu rumahtangga dipimpin oleh perempuan (single headed 
household). Banyak kasus di mana rumah tangga seperti ini kesulitan untuk 
memperoleh akses perbankan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan 
keputusan publik. Akibat lain yang ditimbulkan oleh pasal 31 ini adalah 
lahirnya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.7/1990 yang hanya mengakui 
tunjangan untuk istri dan anak yang mengakibatkan perbedaan upah pekerja 
laki-laki dan perempuan.  Pasal 34 UU yang sama mengatakan bahwa laki-laki 
wajib memberikan nafkah kepada istri dan istri wajib mengurus rumah 
tangga. Pasal ini sangat bias gender karena baik laki-laki maupun perempuan 
sangat terbebani oleh peran gender mereka. 

UU Perlindungan bagi tenaga kerja perempuan (TKW) masih sarat dengan 
pengaturan agen pengirim tenaga kerja, dan tekanannya lebih kepada 
pengaturan retribusi yang didapat pemerintah dengan pengiriman tenaga 
kerja tersebut. Undang-undang tersebut belum cukup mengatur perlindungan 
tenaga kerja terutama perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah 
tangga baik di luar maupun di dalam negeri. Hal ini disebabkan pekerjaan 
sebagai pembantu rumah tangga masih dikategorikan sebagai pekerja 
informal yang belum dianggap mendesak untuk diatur. 

UU No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang pelarangan perdagangan 
perempuan. Kenyataan menunjukkan bahwa perdagangan perempuan dari 
waktu ke waktu kian meningkat. Oleh karena itu, negara perlu mengambil 
peran yang lebih besar guna melindungi perempuan dari akibat buruk. 
Kebijakan yang perlu ditempuh adalah revisi undang-undang terbaru tentang 
ketenagakerjaan agar lebih berorientasi penegakan hukum bagi perlindungan 
buruh migran, dan pencegahan terjadinya perdagangan perempuan. UU 
tersebut juga harus dilaksanakan secara konsisten untuk memberantas 
perdagangan perempuan dan melindungi perempuan dan anak dari 
kekerasan, penipuan, dan memperhatikan implikasi kesehatan dan sosial dari 
migrasi lintas batas.  

3.5 Pengembangan Wilayah 

3.5.1  Pembangunan Perdesaan 

Kebijakan pembangunan perdesaan pada masa lalu diarahkan untuk 
meningkatkan kualitas tenaga kerja di perdesaan, meningkatkan kemampuan 
produksi masyarakat, mengembangkan prasarana dan sarana di perdesaan, 
melembagakan pendekatan pengembangan wilayah terpadu serta 
memperkuat lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat desa. Dalam 
upaya penanggulangan kemiskinan, kebijakan pembangunan perdesaan pada 
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masa lalu antara lain diselenggarakan melalui program Inpres Desa Tertinggal 
(IDT).  

Program IDT merupakan perluasan  dan peningkatan berbagai program  dan 
upaya yang telah dilakukan seperti Program Pengembangan Kawasan Terpadu, 
Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan (P4K), dan kegiatan Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB (UPPKA-KB). Program IDT 
kemudian diperluas dengan program-program seperti Program Pembangunan 
Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) berubah menjadi P2D, dan Program 
Pengembangan Kecamatan (PPK).  

Berbagai kebijakan tersebut belum cukup untuk memecahkan masalah 
kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarsektor, dan 
antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan program 
penanggulangan kemiskinan. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa 
rancangan program bersifat universal yang diterapkan di berbagai daerah 
dengan karakter yang berbeda. Selain itu, pemerintah daerah mengeluarkan 
berbagai aturan untuk mengejar target peningkatan pendapatan asli daerah 
(PAD) yang justeru semakin mempersulit penduduk miskin di perdesaan untuk 
mengakses sumber daya. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas sumber 
daya manusia, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki asset, 
terbatasnya alternatif lapangan kerja, degradasi sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan 
masih kurangnya prasarana dan sarana dasar.  

Langkah strategis yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan 
perdesaan antara lain melalui pengembangan agroindustri perdesaan untuk 
menciptakan kesempatan kerja di luar pertanian, peningkatan nilai tambah 
produk melalui penanganan pasca panen, penguatan kelembangaan petani 
untuk meningkatkan posisi tawar dan mengurangi biaya transaksi, 
peningkatan akses meliputi: pengembangan kredit mikro bagi petani, dan 
akses sumberdaya produktif, peningkatan kelembagaan pemasaran output, 
perluasan kesempatan terutama meliputi perbaikan sistem penyuluhan, 
pembangunan sistem informasi petani, peningkatan SDM, dan penciptaan 
kerja alternatif usaha (nafkah ganda), dan pengembangan prasarana dan 
sarana dasar seperti listrik, air bersih dan komunikasi. 

3.5.2 Pembangunan Perkotaan 

Kebijakan pembangunan perkotaan yang pernah dilakukan antara lain adalah 
pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan seperti air bersih, jalan 
kota, sanitasi  lingkungan dan sarana ekonomi kota secara terpadu. Laju 
perkembangan perkotaan yang relatif lebih tinggi dibanding perdesaan telah 
menarik penduduk perdesaan untuk melakukan urbanisasi untuk mencari 
pekerjaan. Urbanisasi yang tidak dibekali dengan kemampuan dan 
keterampilan yang memadai menyebabkan mereka bekerja sebagai buruh 
kasar. Keterbatasan lapangan kerja berdampak pada munculnya sektor 
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informal di perkotaan. Fenomena ini kemudian melahirkan permukiman 
kumuh diperkotaan dengan lingkungan permukiman yang tidak sehat. 

Kebijakan perbaikan lingkungan masa lalu pernah dilakukan  seperti  program 
perbaikan kampung atau Kampung Improvement Program (KIP) yang diawali di 
Jakarta dan Surabaya. KIP memperoleh dukungan dari lembaga donor seperti 
Bank Dunia, ADB, UNICEF dan UNEP. Berbagai kelemahan dari program KIP 
adalah terbatasnya lokasi dan cakupan program, kurangnya keterlibatan 
masyarakat dalam sertifikasi tanah, lemahnya seleksi dan pelatihan fasilitator, 
adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perbaikan lokal skala kecil 
dan infrastruktur tingkat masyarakat, dan kurangnya perhatian terhadap 
pemeliharaan. KIP kemudian dikembangkan menjadi Proyek Perintis Perbaikan 
Kampung (P3K) dan Perbaikan Kampung Terpadu (PKT). Salah satu kelemahan 
pelaksanaan program tersebut adalah penekanan pada pembangunan fisik. 
Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa perbaikan lingkungan fisik akan 
berakibat pada perubahan sosial ekonomi masyarakat. 

Selain itu, sejak tahun 1999 terdapat program penanggulangan kemiskinan di 
perkotaan (P2KP)  yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat miskin. 
Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), masyarakat miskin mempunyai 
akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan 
memperoleh manfaat dari pembangunan di perkotaan. Namun, program 
penanggulangan kemiskinan di perkotaan masih belum menjangkau secara 
luas lapisan masyarakat miskin. Dalam kenyataan masih banyak masyarakat 
miskin yang ruang kehidupannya tidak terlindungi. Dalam pengurusan 
administrasi kependudukan, masih banyak masyarakat miskin yang tidak 
tercatat sebagai penduduk. Dari segi pelayanan pendidikan dan kesehatan, 
masih terdapat masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses secara mudah 
dan murah. Masyarakat miskin juga tidak mempunyai saluran untuk 
menyuarakan aspirasi mereka. 

Langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan perkotaan 
antara lain penjaminan ruang berusaha bagi masyarakat miskin dalam sektor 
formal dan informal, penyediaan permukiman yang layak dan sehat,  
penjaminan pelayanan publik dalam administrasi kependudukan, pendidikan, 
kesehatan, dan air bersih, pengembangan forum lintas penduduk dan 
penguatan peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan 
pembangunan kelurahan. 

3.5.3 Pengembangan Kawasan Pesisir 

Kawasan pesisir yang merupakan kantong-kantong kemiskinan, perlu 
mendapatkan perhatian seruis dalam peningkatan kemampuan 
masyarakatnya, sehingga mampu memanfaatkan potensi ekonomi kawasan 
pesisir secara optimal. Upaya peningkatan produksi perikanan lebih 
didominasi oleh pendekatan usaha efisiensi penangkapan dan penerapan 
teknologi dibanding pendekatan pemanfaatan dan pengelolaan yang 
berkelanjutan. Pendekatan tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan dan 
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program tidak komprehensif, kurang mampu menjangkau akar masalah 
kemiskinan, dan mengabaikan penataan ruang dan kesesuaian usaha tersebut 
terhadap daya dukung lingkungan. Hal ini berakibat pada kerusakan 
ekosistem kawasan pesisir. 

Pengembangan kawasan pesisir yang dilaksanakan selama ini belum mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menumbuhkan industri  
pengolahan berbasis potensi sumberdaya pesisir yang mampu menyerap 
tenaga kerja. Masyarakat miskin di kawasan pesisir masih menjadi nelayan 
kecil yang beroperasi di pantai dan terkonsentrasi di daerah-daerah yang 
sudah over-fishing. Nelayan kecil tersebut umumnya adalah buruh nelayan 
dan nelayan yang memiliki perahu tanpa motor. 

Kebijakan dan prorgam pengembangan kawasan pesisir belum banyak 
menyumbang peningkatan dan perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan 
masyarakat di kawasan pesisir. Masyarakat pesisir masih mengalami kesulitan 
untuk mendapatkan akses permodalan dalam upaya pengembangan kegiatan 
ekonomi produktifnya dan masih belum mampu membebaskan dari jeratan 
utang para rentenir. Selain itu, kebijakan dan program pengembangan 
kawasan pesisir belum berhasil memberikan perlindungan bagi nelayan miskin 
dalam memenuhi hak dasar dan hak rasa amannya, yang disebabkan oleh 
berbagai faktor, misalnya masih maraknya pencurian ikan oleh kapal asing 
besar, kurangnya perlindungan dari perompakan, mahalnya biaya 
pemanfaatan fasilitas pelayanan pelabuhan perikanan, tidak terpadunya 
rencana tata ruang di wilayah laut, kurang tegasnya penegakan hukum dan 
peraturan di laut, serta penyalahgunaan perizinan dan pengawasan kapal-
kapal asing.  

Pelaksanaan otonomi daerah juga menyebabkan sering terjadinya konflik 
nelayan antardaerah dan membatasi daerah operasi bagi nelayan kecil.  Selain 
itu, penangkapan ikan dengan cara yang merusak alam telah menyebabkan 
rusaknya hutan bakau dan terumbu karang yang menjadi tempat pemijahan 
dan pengembangbiakan ikan. Hal ini menyebabkan semakin menurunnya hasil 
tangkapan nelayan terutama nelayan miskin. 

Langkah Strategis yang diperlukan untuk meningkatkan pemenuhan hak dasar 
masyarakat miskin di wilayah pesisir dapat ditempuh melalui upaya perluasan 
kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin 
tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, 
yang antara lain pengembangan ekonomi pesisir berbasis kawasan 
pengelolaan/pemanfaatan yang terkoordinasi, peningkatan kapasitas 
sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan masyarakat pesisir, dan 
penyediaan prasarana dan sarana penunjang di kawasan pesisir. 

3.5.4 Pembangunan Daerah Tertinggal 

Ketertinggalan daerah mencerminkan terjadinya kesenjangan dalam 
pemanfaatan hasil-hasil pembangunan sebagai dampak dari kebijakan 
pembangunan masa lalu yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi. 
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Daerah tertinggal pada umumnya tersebar di daerah yang terletak di 
pedalaman, tepi hutan dan pegunungan, daerah yang terletak  di pulau-pulau 
kecil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana alam dan daerah pesisir yang 
terpencil. Tidak tersentuhnya pembangunan di daerah tersebut menyebabkan 
rendahnya kualitas kehidupan masyarakat dan lambatnya pertumbuhan 
kegiatan perekonomian di daerah tertinggal.  

Kebijakan pengembangan daerah tertinggal selama ini diarahkan pada 
pengembangan daerah yang sangat tertinggal, baik di pedalaman maupun di 
pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah yang dihuni oleh komunitas adat  
terpencil. Berbagai kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah 
tertinggal dirasakan kurang berhasil. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya 
pemihakan kepada daerah tertinggal, penanganan yang kurang terpadu, 
kelangkaan investasi, dan belum efektifnya pelaksanaan otonomi daerah 
untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal. 

Masalah-masalah yang dihadapi daerah tertinggal terutama adalah kurangnya 
sarana dan prasarana sosial berupa perumahan, pendidikan dan kesehatan 
dasar, keterisolasian wilayah dan kurangnya sarana prasarana ekonomi yang 
kurang mendukung pengembangan ekonomi lokal di daerah-daerah 
tertinggal, seperti ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan darat dan udara 
penghubung antarwilayah, air bersih, listrik dan telekomunikasi. Rendahnya 
kualitas SDM serta lemahnya kapasitas masyarakat serta kelembagaan sosial 
ekonomi dalam pengelolaan usaha ekonomi, termasuk rendahnya akses 
petani, nelayan, transmigran, dan pengusaha kecil kepada informasi dan 
modal, juga merupakan masalah bagi lambatnya derap perkembangan 
ekonomi di daerah tertinggal 

Berdasarkan diagnosa kemiskinan daerah tertinggal dan analisa kebijakan 
yang dibuat selama ini, maka langkah strategis yang dilakukan adalah 
penyediaan sarana dan prasarana ekonomi serta membuka keterisolasian 
wilayah melalui berbagai skim pengalokasian sumber pembiayaan seperti DAK 
(Dana Alokasi Khusus) dan lainnya; peningkatan kualitas SDM terutama 
melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan 
perumahan, serta upaya-upaya peningkatan pelatihan ketrampilan; serta 
penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, baik kelembagaan 
kepemerintahan, kelembagaan ekonomi, maupun kelembagaan masyarakat 
adat terpencil. Upaya membuka keterisolasian fisik dan ekonomi daerah 
tertinggal juga didekati melalui upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas 
sumber pembiayaan daerah tertinggal dalam penyediaan sarana prasarana 
sosial ekonomi, melalui sistem jaringan transportasi dan pengelompokan 
permukiman secara regional serta mengaitkannya dengan kawasan 
transmigrasi, pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dan wilayah strategis atau 
cepat tumbuh. 
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3.6 Otonomi Daerah dan Globalisasi  

Globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan dalam 
perumusan kebijakan publik yang mengatur kewenangan pengelolaan 
sumber-sumber daya bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar 
masyarakat. Perumusan kebijakan publik tidak lagi bersifat tertutup, tetapi 
didasarkan pada keterbukaan dan keterlibatan penuh para pelaku. Di sisi lain, 
pola pengorganisasian lembaga pemerintah mulai dari tingkat desa, 
kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat dituntut untuk 
menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, efisiensi, 
produktivitas, dan profesionalitas. 

3.6.1 Otonomi Daerah 

Pelaksanaan otonomi daerah membuka peluang yang luas untuk mempercepat 
penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pelayanan publik yang 
murah, cepat dan bermutu. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga 
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah 
sehingga daerah berwenang untuk merencanakan, merumuskan, dan 
melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan 
kebutuhan daerah itu. Dengan demikian, peluang untuk mengintegrasikan 
penanggulangan kemiskinan ke dalam kebijakan, program, proyek, dan 
kegiatan pembangunan daerah semakin besar. Kondisi ini memberikan 
peluang bagi semakin kondusifnya upaya penanggulangan kemiskinan di 
daerah, yang pada akhirnya akan mendukung upaya tersebut di tingkat 
nasional. Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 
ini belum menunjukkan perbaikan yang nyata dalam penghormatan, 
perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.  

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah 
lemahnya koordinasi berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat yang 
dilaksanakan di daerah. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang 
dilakukan pemerintah pusat seringkali tumpang tindih dengan prosedur yang 
kaku dan mengikat sehingga mengurangi keleluasaan pemerintah daerah. Hal 
ini berakibat pada kurangnya dukungan pemerintah daerah.  

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat dalam penyediaan 
sumber-sumber dana masih sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh 
kemampuan keuangan daerah masih sangat rendah, yang ditunjukkan dengan 
rendahnya pendapatan asli daerah (PAD). Pada sisi lain, pelaksanaan otonomi 
daerah menuntut kemandirian daerah, termasuk dalam hal kemampuan 
keuangan. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten dan kota berupaya untuk 
melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah untuk 
meningkatkan PAD. Dalam beberapa kasus, upaya tersebut justru menambah 
beban masyarakat, termasuk masyarakat miskin. 

Selain itu, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya komitmen pemerintah 
daerah dan DPRD dalam mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan dan 
perlindungan hak-hak dasar. Secara nasional persentase anggaran yang 
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dikeluarkan untuk bidang kesehatan sebesar 1,8% dari total APBD. Dalam 
bidang pendidikan, persentase alokasi anggaran terhadap total APBD rata-rata 
hanya sebesar 2,8%. Hasil Governance and Decentralization Survey 2002 
memperlihatkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran pemerintah 
kabupaten dan kota untuk penanggulangan kemiskinan kurang dari 10%. Hal 
ini menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap penduduk 
miskin.   

Tantangan lainnya adalah belum dilaksanakannya standar pelayanan minimum 
(SPM) sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik. Tanpa ada standar 
pelayan minimum, maka tidak ada jaminan minimum pelayanan yang berhak 
diperoleh masyarakat dari pemerintah. Belum dilaksanakannya SPM tersebut 
menggambarkan lemahnya kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan 
publik. 

Tantangan yang dihadapi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan 
adalah menataulang proses perumusan kebijakan publik dengan 
mengutamakan keterbukaan dan partisipasi masyarakat, mengembangkan 
forum kelembagaan yang partisipatif, dan meningkatkan kapasitas birokrasi 
dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat 
miskin. 

3.6.2 Globalisasi 

Globalisasi membawa perubahan terhadap tatanan kehidupan sosial, ekonomi 
dan politik masyarakat. Perubahan tersebut antara lain  keterbukaan yang 
dipacu oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi; 
pergerakan orang, barang, jasa dan informasi secara lebih cepat, dalam 
jumlah yang makin besar, dengan mutu yang makin baik, dan biaya yang 
makin murah; percepatan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan 
kemiskinan; dan peluang yang lebih luas bagi penggalangan kemitraan global 
dalam upaya penanggulangan kemiskinan.  

Pada sisi lain, globalisasi membuat masyarakat miskin rentan terhadap gejolak 
pasar dunia. Pengalaman menunjukkan manfaat globalisasi hanya dinikmati 
oleh pelaku usaha dan negara yang lebih maju dan kuat. Masyarakat miskin 
tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha yang lebih maju dan kuat. 
Mobilitas tenaga ahli dan terampil hanya terjadi dari negara maju, sedangkan 
buruh migran hanya memenuhi bidang usaha dengan upah rendah dan rentan 
terhadap jaminan perlindungan usaha. Regulasi dan proteksi yang masih 
diterapkan oleh negara-negara maju menghambat akses pasar bagi barang 
dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.  

Tantangan lain yang dihadapi adalah ketergantungan pembiayaan 
penanggulangan kemiskinan, baik hibah maupun utang dari negara-negara 
kreditor dan lembaga internasional. Ketergantungan ini diikuti dengan 
tekanan negara-negara kreditor dan lembaga internasional untuk memenuhi 
persyaratan wajib yang sering berdampak pada meningkatnya beban 
pengeluaran masyarakat miskin, seperti penghapusan berbagai subsidi untuk 
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menekan defisit anggaran tanpa diikuti oleh pemberian kompensasi yang 
tepat sasaran.  

Liberalisasi pasar modal dan uang serta privatisasi BUMN sebagai bagian dari 
persyaratan wajib juga tidak berdampak langsung dan nyata pada 
peningkatan pendapatan masyarakat. Aliran modal yang bebas dan salah urus 
dalam investasi telah mendorong terjadinya krisis ekonomi 1997. Harga yang 
harus dibayar adalah biaya rekapitulasi perbankan sekitar US$60 miliar atau 
40% dari PDB yang membebani anggaran negara. Beban biaya ini membatasi 
peran dan kemampuan anggaran negara dalam memenuhi hak-hak dasar 
masyarakat miskin. Selain itu, setiap negara donor dan lembaga internasional 
mempunyai mekanisme yang seringkali berbeda satu sama lainnya sehingga 
menyulitkan dalam koordinasi dan mengurangi manfaat hibah dan utang bagi 
masyarakat miskin. Berbagai persyaratan wajib tersebut juga membatasi 
keleluasaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang terbaik 
untuk memenuhi hak-hak dasar.  

Selain perubahan di atas, globalisasi membawa benturan antara nilai-nilai 
global dengan norma sosial yang berlaku. Globalisasi juga mengurangi 
penghargaan terhadap norma dan kelembagaan sosial.  

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, langkah strategis yang 
harus dilakukan adalah menataulang relasi kemitraan yang mengutamakan 
prinsip kesetaraan,  keadilan dan kedaulatan bangsa, serta memperkuat 
komitmen negara untuk mengutamakan penanggulangan kemiskinan dalam 
agenda global. Selain itu, diperlukan kebijakan ekonomi dan politik yang 
dapat menjamin perlindungan hak-hak masyarakat miskin yang 
berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaulat sesuai dengan harkat dan martabat 
bangsa.   

Dengan memperhatikan perubahan tatanan sosial, ekonomi dan politik, maka 
strategi nasional penanggulangan kemiskinan perlu dibangun atas dasar 
kepedulian dan komitmen bersama untuk mengatasi kemiskinan. Kepedulian 
ditumbuhkan dari penghormatan terhadap hak-hak dasar individu, keluarga 
dan masyarakat miskin. Kepedulian yang didasari dengan niat dan tujuan yang 
sama menguat menjadi kesepakatan untuk memecahkan masalah kemiskinan. 
Kesepakatan yang disertai dengan dukungan nyata dan sikap 
bertanggungjawab menjadi komitmen. Komitmen menjadi dasar bagi gerakan 
bersama mengatasi masalah kemiskinan. Strategi nasional penanggulangan 
kemiskinan perlu menciptakan peluang yang lebih besar, memperkuat 
kelembagan masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat 
perlindungan sosial, dan menggalang kemitraan global. 
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”Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan,  
perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar secara bertahap dan progresif” 

 
”Penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban moral,  

dan amanat konstitusi bagi bangsa Indonesia” 
 

 
4.1  Landasan Konstitusional  
Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam 
rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam 
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan mandat Undang-undang 
Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal terutama:  

(1) Pasal 18 B ayat 1: ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 
dalam undang-undang” 

(2) Pasal 27 ayat 2 : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan  
penghidupan yang   layak bagi kemanusiaan”.  

(3) Pasal 28 A         : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak  
mempertahankan hidup dan kehidupannya.” 

(4) Pasal 28 B ayat 2 : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

(5)   Pasal 28 C : 
• Ayat 1: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia.” 

BAB IV 
STRATEGI DAN KEBIJAKAN  

PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
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• Ayat 2: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negaranya.” 

(6)  Pasal 28 D: 
• Ayat 1: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum.” 

• Ayat 2: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 

• Ayat 3: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan.” 

• Ayat 4: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” 

(7)  Pasal 28 F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia.” 

(8)  Pasal 28 G ayat 1:  “Setiap orang berhak atas perlindungan diri  pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda 
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 
rasa aman dan perlindungan dari ancaman 
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

(9) Pasal 28 H: 
•  Ayat 1 : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

•  Ayat 2 : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan”. 

•  Ayat 3 : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan  
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat”. 

•  Ayat 4 : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 
milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapa pun.  

(10)  Pasal 28 I:  
• Ayat 1: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak  untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan 
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hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah 
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” 

• Ayat 2: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 

• Ayat 4: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 
asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” 

• Ayat 5: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak 
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan.” 

(11) Pasal 31 ayat 1: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan” 

(12) Pasal 33: 
•   Ayat 1 :  “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan”. 
•   Ayat 2 : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. 
•   Ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

•   Ayat 4 : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional”. 

(13) Pasal 34 :  
•   Ayat 1 :  “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. 
•  Ayat 2 : ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 
sesuai dengan martabat kemanusiaan”. 

•   Ayat 3 : ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan pelayanan umum”. 

 
4.2   Visi dan Misi 
Masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak-hak 
dasar yang menjamin harkat dan martabatnya sebagai manusia dan 
warganegara. 

Visi tersebut dicapai melalui misi sebagai berikut:  
(1) Negara mengakui dan mengadopsi kemiskinan sebagai masalah 

multidimensi. 
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(2) Negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar 
masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan. 

(3) Pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam seluruh kebijakan 
dan aksi publik. 

(4) Menjamin seluruh kebijakan dan aksi publik memperhatikan keadilan dan 
kesetaraan gender. 

(5) Menjamin seluruh kebijakan dan aksi publik memperhatikan kelestarian 
lingkungan. 

(6) Menjamin seluruh kebijakan dan aksi publik memperhatikan 
pengembangan tata pemerintahan yang baik. 

 
4.3  Tujuan 
Sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 dan komitmen global yang tertuang 
dalam tujuan pembangunan millenium, tujuan penanggulangan kemiskinan 
dalam jangka panjang adalah mewujudkan penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif 
agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, dan menurunkan jumlah 
penduduk miskin laki-laki dan perempuan.  
 
4.4  Sasaran 
Sasaran yang ingin dicapai dalam jangka panjang adalah: 
(1) Tersedianya pangan yang bermutu dan terjangkau, serta meningkatnya 

status gizi masyarakat, terutama ibu, bayi dan anak balita.  
(2) Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan tanpa 

diskriminasi gender. 
(3) Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, terjangkau dan 

tanpa diskriminasi gender.  
(4) Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta 

meningkatnya kemampuan pengembangan usaha tanpa diskriminasi 
gender.  

(5) Tersedianya perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang 
sehat.  

(6) Tersedianya air bersih dan aman, dan sanitasi dasar yang baik. 
(7) Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas 

tanah. 
(8) Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan. 

(9) Terjaminnya rasa aman dari gangguan keamanan dan tindak kekerasan, 
terutama di daerah konflik. 

(10) Terjaminnya partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses 
pembangunan.  
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4.5  Prinsip-prinsip    
Prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam dokumen Strategi Nasional 
Penanggulangan Kemiskinan ini meliputi: 
 
4.5.1 Prinsip-prinsip yang Berkenaan dengan Tujuan 
(1) Kesamaan hak dan tanpa pembedaan  

 Penanggulangan kemiskinan menjamin adanya kesamaan hak tanpa 
membedakan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, 
status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, usia, bahasa, keyakinan 
politik dan kemampuan berbeda. 

(2) Manfaat Bersama 
Penanggulangan kemiskinan harus memberikan manfaat bagi semua 
pihak, terutama bagi masyarakat miskin laki-laki dan perempuan. 
 

(3) Tepat sasaran dan adil 
Penanggulangan kemiskinan harus menjamin ketepatan sasaran dan 
berkeadilan. 

(4) Kemandirian 
Penanggulangan kemiskinan harus menjamin peningkatan kemandirian 
masyarakat miskin, bukan justru meningkatkan ketergantungannya pada 
pihak lain, termasuk pemerintah. 

  
4.5.2 Prinsip-prinsip yang Berkenaan dengan Proses 
(1) Kebersaamaan  
 Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama dilakukan 

dengan keterlibatan aktif semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun 
masyarakat termasuk orang miskin baik laki-laki maupun perempuan. 

(2) Transparansi  
 Penanggulangan kemiskinan menekankan asas keterbukaan bagi semua 

pihak melalui pelayanan dan penyediaan informasi bagi semua pihak 
termasuk masyarakat miskin. 

(3) Akuntabilitas 
 Adanya proses dan mekanisme pertanggungjawaban atas kemajuan, 

hambatan, capaian, hasil dan manfaat baik dari sudut pandang 
pemerintah dan apa yang dialami oleh masyarakat, terutama masyarakat 
miskin, laki-laki dan perempuan kepada parlemen dan rakyat. 

(4) Keterwakilan 
 Adanya keterwakilan kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari penanggulangan 
kemiskinan dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok 
minoritas dan kelompok rentan. 
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(5) Keberlanjutan  
 Penanggulangan kemiskinan harus menjamin pelaksanaan prinsip-

prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 
(6) Kemitraan 
 Adanya kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antarpelaku 

dalam penanggulangan kemiskinan. 
(7) Keterpaduan 
 Adanya sinergi dan keterkaitan yang terpadu antarpelaku dalam 

penanggulangan kemiskinan. 
 

4.6  Strategi  
Berdasarkan arah umum dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, 
serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya penanggulangan 
kemiskinan melalui kesepakatan segenap pihak yang berkepentingan telah 
dirumuskan lima strategi utama  sebagai berikut: 
(1) Perluasan kesempatan 

Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan 
ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik 
laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-
luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup 
secara berkelanjutan.  

(2) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat  
Strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, 
ekonomi dan budaya, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin 
baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan 
kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak dasar.  

(3) Peningkatan kapasitas 
Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan 
kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun 
perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.  

(4) Perlindungan sosial  
Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman 
bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, 
orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/ penyandang cacat) 
dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang 
disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis 
ekonomi, dan konflik sosial. 

(5) Penataan kemitraan global 
Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan dan menataulang 
hubungan dan kerjasama internasional guna mendukung pelaksanaan 
keempat strategi di atas. 
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4.7.  Kebijakan  

Dalam jangka panjang, berbagai kebijakan akan dilaksanakan secara terpadu, 
terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan 
berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan 
kemiskinan.  

4.7.1   Kebijakan Ekonomi Makro 
Kebijakan ekonomi makro merupakan landasan bagi terselenggaranya 
berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan ekonomi makro 
diarahkan pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan 
usaha, dan terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan kapabilitas 
masyarakat miskin. Dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar, kebijakan 
ekonomi makro perlu memperhitungkan empat tujuan yang saling berkaitan, 
yaitu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.  

4.7.1.1  Penciptaan Stabilitas Ekonomi Makro 
Stabilitas ekonomi akan meningkatkan kepastian berusaha yang merupakan 
syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas 
ekonomi diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan pendapatan riil 
masyarakat miskin. Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dilakukan 
melalui kebijakan moneter dan fiskal. 

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, kebijakan moneter diarahkan pada: 
(1) Mengatur likuiditas ekonomi untuk menjaga keseimbangan pasar uang, 

dan pasar barang dan jasa. 
(2) Memantapkan konsistensi dan sinkronisasi dengan kebijakan fiskal  dalam 

pengendalian inflasi dan volatilitas nilai tukar 
Selain itu, kebijakan moneter didukung dengan penataan sistem perbankan 
yang juga diarahkan untuk meningkatkan akses permodalan untuk 
masyarakat miskin melalui: 

(1) Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap permodalan.  
(2) Meningkatkan mutu manajemen dan operasi bank dan lembaga jasa 

keuangan lainnya. 
(3) Menegakkan hukum secara konsisten terhadap berbagai penyimpangan 

yang dilakukan oleh bank dan lembaga jasa keuangan lainnya. 
Sementara itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal 
dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran dan optimalisasi 
sumber-sumber penerimaan  negara bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat. 
Langkah kebijakan fiskal yang dilakukan antara lain: 

(1). Meningkatkan dan mengefektifkan anggaran negara untuk pemenuhan 
hak dasar masyarakat miskin.  

(2). Mengembangkan mekanisme pengendalian dan pengawasan 
(safeguarding) anggaran negara bagi pemenuhan hak dasar rakyat miskin.  
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(3). Reformasi perpajakan agar lebih transparan dan efisien, dan dapat 
mendukung upaya pemenuhan hak dasar rakyat miskin.  

(4). Restrukturisasi kepabeanan untuk meningkatkan penerimaan negara.  
(5). Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan berbagai 

asset negara.  
(6). Optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara. 
(7). Reformasi manajamen utang dan hibah baik dalam negeri maupun luar 

negeri. 
(8). Meningkatkan partisipasi publik dalam proses anggaran negara. 
(9). Mengembangkan penggunaan instrumen fiskal, seperti subsidi atau 

kebijakan lainnya guna mendorong perlindungan dan pemenuhan hak 
dasar masyarakat miskin.  

4.7.1.2  Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 
Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui berbagai 
kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan investasi, meningkatkan 
produktivitas, memperluas perdagangan, dan meningkatkan pembangunan 
infrastruktur. 

Investasi pemerintah yang diarahkan pada pengembangan prasarana sosial 
dasar dan infrastruktur perdesaan merupakan prasayarat bagi peningkatan 
investasi swasta. Langkah kebijakan yang dilakukan untuk mengembangkan 
investasi antara lain: 

(1) Meningkatkan investasi terutama untuk terutama kegiatan ekonomi yang 
menyerap tenaga kerja, dan pengembangan usaha di daerah tertinggal 
dan daerah perbatasan. 

(2) Mengembangkan industrialisasi perdesaan untuk memicu perkembangan 
wilayah. 

(3) Reformasi perijinan investasi 
(4) Meningkatkan daya tarik investasi dan menjamin kepastian investasi. 

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas antara 
lain: 

(1) Reorientasi pengelolaan usaha tani 
(2) Meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap modal, informasi, 

prasarana dan sarana, teknologi dan pasar. 
Langkah kebijakan yang dilakukan untuk memperluas perdagangan antara 
lain: 

(1) Meningkatkan kemudahan dalam perdagangan terutama bagi  pelaku 
usaha kecil dan mikro, dan koperasi  

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk membangun infrastruktur antara 
lain: 



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 89 

(1) Menata sistem transportasi nasional dan wilayah untuk memperlancar 
angkutan barang dan angkutan penumpang  

(2) Meningkatkan kualitas jasa layanan sarana dan prasarana bagi masyarakat 
miskin. 

4.7.1.3   Perluasan Kesempatan Kerja  dan Berusaha 
Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui berbagai kebijakan yang 
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan porduktifitas 
usaha dan meningkatkan produktivitastenaga kerja usaha.    

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja antara 
lain: 
(1) Meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat miskin.  
(2) Mengembangkan usaha  
(3) Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat miskin  

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga 
kerja antara lain: 
(1) Pengembangan kewirausahaan  
(2) Meningkatkan kapasitas kerja masyarakat miskin. 
(3) Meningkatkan kepastian kerja 

 

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas usaha 
meliputi:  
1. Mengembangkan usaha masyarakat miskin  
2. Meningkatkan akses sumberdaya produktif masyarakat miskin 
3. Pengembangan kapasitas kewirausahaan dan pelatihan manajemen bagi 

masyarakat miskin 

4.7.1.4  Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah 
Upaya pengurangan kesenjangan dilakukan melalui berbagai langkah 
kebijakan yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah 
tertinggal dan terpecil, wilayah perbatasan, wilayah pasca konflik dan wilayah 
pasca bencana alam.  

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan 
antarwilayah antara lain: 
(1) Meningkatkan pembangunan dan kualitas sarana dan  prasarana di 

wilayah tertinggal dan terpecil, wilayah perbatasan, wilayah pasca konflik 
dan wilayah pasca bencana alam. 
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(2) Meningkatkan investasi di wilayah tertinggal dan terpecil, wilayah 
perbatasan, wilayah pasca konflik dan wilayah pasca bencana alam 

(3) Revitalisasi kebijakan tata ruang nasional.  
(4) Mengembangkan kegiatan usaha di wilayah tertinggal dan terpecil, 

wilayah perbatasan, wilayah pasca konflik dan wilayah pasca bencana 
alam.  

(5) Optimalisasi anggaran pembangunan. 
(6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di 

wilayah tertinggal dan terpecil, wilayah perbatasan, wilayah pasca konflik 
dan wilayah pasca bencana alam. 

4.7.2  Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar  
Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan 
sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat 
miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak 
dasar. Oleh sebab itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada 
prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, 
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,  tanah, lingkungan 
hidup dan sumberdaya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan 
memperhitungkan kemajuan secara bertahap.  

Kebijakan pemenuhan hak dasar memuat kebijakan yang akan ditempuh 
dalam jangka panjang. Pelaksanaan kebijakan menegaskan adanya kewajiban 
pokok (core obligation) bagi pemerintah sebagai pemegang mandat untuk 
menggunakan sumberdaya secara optimal dalam mewujudkan pemenuhan 
hak-hak dasar rakyat secara bertahap dan progresif.  Pemerintah juga 
mempunyai kewajiban untuk memastkan bahwa hak-hak dasar masyarakat 
miskin dapat terpenuhi (obligation to result). 

Dalam menjalankan kebijakan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk 
mengelola anggaran, menerbitkan peraturan dan melakukan tindakan 
(obligation to conduct) yang didasarkan pada hukum yang berlaku sehingga 
menjamin pemenuhan hak dasar, tidak menciptakan hambatan dan beban 
bagi masyarakat miskin, dan tidak mematikan inisiatif yang dilakukan oleh 
berbagai pihak. 

Selain itu, pemerintah dapat membangun kerjasama dengan berbagai pihak 
baik swasta, pemerintah negara lain, dan lembaga internasional dalam 
pemenuhan hak dasar rakyat. 

4.7.2.1   Pemenuhan Hak atas Pangan 
Tujuan :   Memenuhi kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau serta 

meningkatkan status gizi masyarakat miskin terutama ibu, bayi 
dan anak balita.  

Kebijakan yang akan dilakukan untuk menghormati, melindungi, dan  
memenuhi hak atas pangan adalah: 

1) Meningkatkan produksi dan distribusi pangan secara merata 
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2) Meningkatan ketahanan pangan lokal 
3) Meningkatkan pendapatan petani pangan  
4) Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang diversifikasi 

pangan yang bermutu, tanpa diskriminasi gender 
5) Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan   
 
4.7.2.2  Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan   
Tujuan :  Memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan 

yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi gender.   
Kebijakan yang akan dilakukan untuk menghormati, melindungi, dan  
memenuhi hak atas kesehatan adalah: 
1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan 

kesehatan 
2) Menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi 

masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender 
3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang kesehatan 

terutama ibu, bayi dan balita 
4) Meningkatkan kerjasama global dalam penanggulangan masalah 

kesehatan. 

4.7.2.3   Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan 
Tujuan :  Memenuhi hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan 

pendidikan dasar yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi 
gender.  

Kebijakan yang akan dilakukan untuk menghormati, melindungi, dan  
memenuhi hak atas layanan pendidikan adalah: 
1) Meningkatkan  partisipasi pendidikan penduduk miskin baik laki-laki 

maupun perempuan,  pada jalur  pendidikan formal maupun non formal  
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, 

dalam penyelenggaraan  pendidikan  formal dan non formal bagi 
masyarakat miskin 

3) Meningkatkan mutu pendidikan  formal dan non formal 
4) Memberikan kesempatan bagi anak berprestasi dari  keluarga  miskin  

untuk  melanjutkan  ke jenjang pendidikan menengah atas dan 
pendidikan tinggi tanpa diskriminasi gender 

5) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di 
daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan. 

4.7.2.4   Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Berusaha 
Tujuan :  Memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan yang layak dan 

kesempatan berusaha, serta pengembangan usaha tanpa 
diskriminasi gender. 
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Kebijakan yang akan dilakukan untuk menghormati, melindungi, dan  
memenuhi hak atas pekerjaan dan berusaha  adalah: 
1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam melaksanakan 

usaha/berusaha tanpa diskriminasi gender 
2) Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin, baik laki-laki maupun 

perempuan, sehingga siap memasuki pasar kerja 
3) Menegakkan hubungan industrial yang manusiawi dan harmonis 
4) Menjamin kepastian kerja bagi laki-laki dan perempuan usia kerja yang 

berasal dari keluarga miskin 
5) Meningkatkan perlindungan terhadap pekerja, terutama buruh migran baik  

di dalam maupun  di luar negeri, terutama buruh migran perempuan 
6) Mengembangkan Usaha Mikro dan  Kecil, dan Koperasi. 
7) Meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan 

dan perlindungan kerja.  

4.7.2.5  Pemenuhan Hak atas Perumahan 
Tujuan :   Memenuhi hak masyarakat miskin atas tempat tinggal atau 

perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat. 
Kebijakan yang akan dilakukan untuk menghormati, melindungi, dan  
memenuhi hak atas pekerjaan dan berusaha  adalah: 
1) Menyediakan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat 

miskin baik laki-laki maupun perempuan. 
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan 

penyediaan rumah yang layak dan sehat. 
3) Meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan 

perumahan rakyat terutama komunitas adat. 
 

4.7.2.6 Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi yang Baik 
Tujuan :  Meningkatkan akses masyarakat miskin atas air bersih dan aman, 

serta sanitasi dasar yang baik 
Kebijakan yang akan dilakukan untuk menghormati, melindungi, dan  
memenuhi hak atas air bersih dan aman, serta sanitasi yang baik adalah: 
1) Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat dan swasta 

dalam  penyediaan dan pengelolaan air bersih dan aman,  dan sanitasi 
dasar bagi masyarakat miskin 

2) Meningkatkan ketersediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat 
miskin tanpa diskriminasi gender. 

4.7.2.7   Pemenuhan Hak atas Tanah 
Tujuan :  Menjamin dan melindungi hak perorangan dan hak komunal atas 

tanah. 
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Kebijakan yang akan dilakukan untuk menghormati, melindungi, dan  
memenuhi hak atas tanah adalah: 
1) Melindungi hak atas tanah bagi komunitas adat, kelompok rentan dan 

tanah ulayat 
2) Meningkatkan peran serta masyarakat miskin, baik laki-laki maupun 

perempuan,  dalam perencanaan  dan pelaksanaan tata ruang serta 
pemanfaatan tanah 

3) Melakukan redistribusi tanah secara selektif dan bertahap. 

4.7.2.8   Pemenuhan Hak atas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 
Tujuan:  Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan. 

Kebijakan yang akan dilakukan untuk menghormati, melindungi, dan  
memenuhi hak atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah: 
1) Mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang 

berkelanjutan 
2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan 
3) Menjalin kerjasama global dalam pengelolaan sumberdaya alam da 

lingkungan hidup secara berkelanjutan 

4.7.2.9   Pemenuhan Hak atas Rasa Aman 
Tujuan :  Memenuhi hak masyarakat miskin, baik laki-laki maupun 

perempuan,  atas rasa aman dari gangguan keamanan dan tindak 
kekerasan, serta ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau 
tidak berbuat sesuatu. 

Kebijakan yang akan dilakukan untuk menghormati, melindungi, dan  
memenuhi hak atas rasa aman adalah: 

1) Mengembangkan sistem pencegahan konflik secara dini 
2) Memperkuat modal sosial untuk menciptakan harmonisasi dan 

ketentraman masyarakat 
3) Mempercepat pemulihan kembali wilayah konflik 
4) Meningkatkan perlindungan bagi warga negara baik laki-laki maupun 

perempuan dari konflik, tindak kekerasan dan perdagangan perempuan 
dan anak 

4.7.2.10   Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi 
Tujuan :  Memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keseluruhan proses pembangunan.  
Kebijakan yang akan dilakukan untuk menghormati, melindungi, dan  
memenuhi hak untuk berpartisipasi adalah: 
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1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin  
2) Mengembangkan ruang partisipasi bagi masyarakat dan mekanisme 

transparansi dalam proses pembangunan tanpa diskriminasi gender. 
 

 

4.7.3 Kebijakan Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender 
Tujuan :  Menghapus segala bentuk diskiriminasi, eksploitasi, marginalisasi 

dan kekerasan terhadap perempuan baik di ruang domestik 
maupun publik, dan menjamin kesamaan hak perempuan dalam 
pengambilan keputusan, memperoleh pelayanan publik, dan 
mencapai kesejahteraan sosial. 

Kebijakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan 
gender adalah: 
1) Mendorong pengarusutamaan gender di kalangan pemerintah dan 

masyarakat. 
2) Memperkuat lembaga dan organisasi perempuan. 
3) Meningkatkan pelayanan publik yang berkeadilan gender. 
4) Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan baik di sektor publik 

maupun domestik. 
5) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. 
 
4.7.4   Kebijakan Pengembangan Wilayah Mendukung Pemenuhan Hak-hak 
Dasar 
4.7.4.1   Percepatan Pembangunan  Perdesaan  
Tujuan  :  Memperluas kesempatan masyarakat miskin perdesaan baik laki-

laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar. 
Kebijakan yang akan dilakukan untuk percepatan  pembangunan perdesaan 

adalah: 

1) Memperluas lapangan kerja di luar sektor pertanian  
2) Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penunjang 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 
3) Mendorong pengembangan ekonomi lokal di daerah pesisir 
4) Meningkatkan keberdayaan masyarakat  perdesaan,  terutama petani 

tanpa diskriminasi gender. 
 
4.7.4.2   Pembangunan Perkotaan  
Tujuan :  Memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik laki-

laki maupun perempuan dalam memenuhi hak dasar. 
Kebijakan yang akan dilakukan untuk percepatan  pembangunan perkotaan 

adalah: 
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1) Memperluas pelayanan publik bagi masyarakat miskin, tanpa diskriminasi 
gender 

2) Memperluas ruang berusaha bagi masyarakat miskin, tanpa diskriminasi 
gender 

3) Meningkatkan kepastian penguasaan dan pemilikan permukiman yang 
layak bagi masyarakat miskin, tanpa diskriminasi gender 

4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin perkotaan  
5) Meningkatkan rasa aman dari tindak kekerasan, terutama perempuan dan 

anak. 

4.7.4.3   Pengembangan Kawasan Pesisir 
Tujuan :  Memperluas kesempatan masyarakat miskin baik laki-laki maupun 

perempuan di kawasan pesisir dalam pemenuhan hak dasar. 
Kebijakan yang akan dilakukan untuk pengembangan kawasan pesisir adalah: 
1) Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penunjang 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 
2) Mendorong pengembangan ekonomi lokal di daerah pesisir 
3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat pesisir, tanpa diskriminasi gender. 

4.7.4.4  Percepatan Pembangunan  Daerah Tertinggal 
Tujuan  :   Memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin baik laki-laki 

maupun perempuan yang berada di daerah tertinggal dalam 
pemenuhan hak-hak dasar. 

Kebijakan yang akan dilakukan untuk pembangunan daerah tertinggal adalah: 

1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat di daerah tertinggal. 
2) Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penunjang 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 
3) Mendorong pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal. 
4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat di kawasan daerah 
tertinggal. 
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“Kemiskinan adalah masalah nasional yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh 
pemerintah sendiri, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama semua pihak” 

 

 
Strategi dan kebijakan  penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan 
terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan melalui pembagian 
peran, dan didukung oleh kelembagaan, penganggaran, pengawasan dan 
pengendalian.  

5.1   Pentahapan Pelaksanaan Kewajiban Negara 
Amanat konstitusi dan berbagai peraturan perundangan menegaskan tentang 
kewajiban negara (state obligation) untuk menghormati, melindungi dan 
memenuhi hak-hak dasar. Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan 
dilaksanakan dengan langkah-langkah yang jelas dan berdasar hukum 
sehingga hak-hak dasar masyarakat miskin dapat terhormati, terlindungi dan 
terpenuhi.  

Berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh negara, maka 
pelaksanaan strategi dan kebijakan sebagai perwujudan kewajiban negara 
akan dilakukan melalui: (1) pemenuhan kewajiban minimum untuk setiap hak, 
(2) realisasi bertahap untuk mencapai pemenuhan hak, dan (3) adopsi legislasi 
untuk memastikan bahwa realisasi hak terjamin oleh hukum.  

5.1.1 Kewajiban Negara  
Negara berupaya melaksanakan strategi dan kebijakan penanggulangan 
kemiskinan dengan menggunakan sumberdaya secara maksimal untuk 
merealisasikan pemenuhan hak dasar tersebut secara bertahap dan progresif, 
serta memastikan semua tindakan negara itu didasarkan pada hukum yang 
berlaku.  

5.1.2 Kewajiban Minimum 
Pemenuhan hak-hak dasar tidak dapat dihilangkan atau dihambat oleh 
masalah keterbatasan sumberdaya atau ketidakmampuan negara. Dengan  
keterbatasan kemampuan dan sumberdaya, negara tetap mempunyai 
kewajiban untuk memenuhi setiap hak dasar pada tingkat standar minimum 
yang harus terpenuhi. 

5.1.3  Kerjasama untuk pelaksanaan Kewajiban  

BAB V 
MEKANISME PELAKSANAAN  

STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
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Berkaitan dengan keterbatasan kemampuan dan sumberdaya, negara 
dimungkinkan untuk menggalang kerjasama dengan berbagai pihak baik 
swasta, pemerintah negara lain maupun lembaga atau badan internasional. 
Berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut harus dipastikan untuk 
melaksanakan kewajiban yang melengkapi kewajiban negara dengan berupaya 
untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat 
miskin atas dasar prinsip tanpa diskriminasi.  

5.2 Prasyarat Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan  
Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana apabila 
prasyarat yang diperlukan terpenuhi. Prasyarat tersebut adalah komitmen dan 
keinginan yang kuat dari pemerintah baik pusat maupun daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, negara donor, lembaga 
internasional dan berbagai pihak untuk: 

(1) Melaksanakan secara konsisten peraturan dan perundang-undangan 
yang mengatur tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan 
hak-hak dasar, dan membatalkan peraturan dan perundang-undangan 
yang bertentangan dengan pemenuhan hak-hak dasar. 

(2) Mengelola anggaran negara dan anggaran daerah secara terbuka, 
bertanggungjawab, efisien dan efektif. 

(3) Mengembangkan dan memantapkan lembaga dan organisasi masyarakat 
setempat sebagai wadah partisipasi dalam perumusan kebijakan publik. 

(4) Menghapuskan berbagai bentuk penyimpangan, dan praktek-praktek 
korupsi, kolusi dan nepotisme yang dampaknya merugikan masyarakat 
miskin. 

(5) Mengelola dan memanfaatkan berbagai utang dan hibah secara terbuka, 
terpadu, bertanggung jawab, efektif dan efisien. 

(6) Membangun/melaksanakan manajemen yang tepat untuk memudahkan 
pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan secara efisien, efektif dan 
akuntabel. 

5.3  Pelembagaan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan  
Pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan memerlukan 
dukungan kelembagaan yang kuat baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh 
karena itu diperlukan lembaga yang mempunyai otoritas politik dan 
bertanggung jawab atas terwujudnya strategi dan kebijakan  penanggulangan 
kemiskinan. Otoritas tersebut mencakup wewenang dalam melakukan 
koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan, penyusunan anggaran, 
monitoring dan evaluasi.  

Saat ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 124 tahun 2001 
jo. Nomor 8 tahun 2004 jo. Nomor 34 Tahun 2004 telah dibentuk Komite 
Penanggulangan Kemiskinan yang berfungsi melakukan: (1) perumusan 
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan panduan umum yang 
diperlukan bagi pelaksanaannya di daerah, (2) pemantauan pelaksanaan 



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 98 

penanggulangan kemiskinan di daerah dan kebijakan lanjutan yang ditetapkan 
daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing, 
(3) pembinaan bagi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah,  dan 
(4) pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan 
kepada Presiden. 

Selama ini, fungsi dan peran tersebut belum dapat dilaksanakan secara 
optimal. Hal ini dikarenakan lemahnya kelembagaan dan otoritas yang 
dimiliki, serta kurangnya dukungan anggaran. Mengingat dua kelemahan 
tersebut, maka diperlukan penguatan kelembagaan KPK menjadi sebuah 
lembaga independen, setara dengan Komisi Nasional Penanggulangan 
Kemiskinan atau setara dengan Badan Penanggulangan Kemiskinan, yang 
berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.  

5.4  Jaringan Kerja Pelaksana Strategi dan Kebijakan  
Berbagai pihak telah memberikan dukungan dan inisiatif langsung dalam 
pemecahan masalah kemiskinan. Berbagai inisiatif tersebut perlu diserasikan 
agar saling memperkuat dan memberikan dampak yang lebih besar bagi 
percepatan pemecahan masalah kemiskinan. Oleh sebab itu, pelaksanaan 
strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun 
mendatang perlu didukung oleh kemitraan dan kerjasama berbagai pelaku 
dan  keserasian peran dan keterpaduan langkah dari berbagai pihak.  

Keberhasilan pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan 
ditentukan oleh kerjasama, kemitraan dan peranserta aktif berbagai pihak 
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lembaga perwakilan 
(DPR/DPRD dan DPD), pelaku usaha, organisasi masyarakat, organisasi 
profesi, peguruan tinggi, dan lembaga internasional.  

Kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dapat berupa: 
(1) Kerjasama antarseluruh jajaran pemerintah dalam terlaksananya strategi 

dan kebijakan. 
(2) Kerjasama tiga pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat madani 

termasuk LSM, pergurun tinggi, organisasi masyarakat, organisasi 
keagamaan, organisasi profesi dan sebagainya dalam diseminasi dan 
kampanye, monitoring, dan evaluasi strategi dan kebijakan. 

(3) Kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam membentuk dana 
perwalian (trustfund) untuk pelaksanaan strategi dan kebijakan.  

(4) Kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam memperkuat kapasitas 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi 
dan kebijakan. 

(5) Kerjasama antara pemerintah dan lembaga internasional dalam rangka 
penguatan dan pemberdayaan masyarakat miskin.  

 

5.4.1  Pemerintah Pusat 
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Pemerintah mengkaji kembali berbagai peraturan yang menghambat 
pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar 
masyarakat miskin, menetapkan peraturan perundang-undangan yang 
melindungi hak-hak dasar serta melaksanakan penegakan hukum. Pemerintah 
juga berkewajiban untuk melakukan optimalisasi anggaran negara untuk 
pemenuhan hak dasar masyarakat miskin. Langkah-langkah yang perlu 
dilakukan adalah: 

Penghormatan hak dasar: 
(1) Melakukan kampanye dan diseminasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan dengan pendekatan hak dasar masyarakat secara menyeluruh 
melalui berbagai media.  

(2) Meratifikasi konvesi internasional tentang: hak sipil dan politik  
(International Convenant on Civil and Political Right); dan  hak ekonomi 
sosial dan budaya (International Convenat on Economic, Social and 
Cultural Right). 

(3) Mengembangkan sistem penghargaan bagi pemerintah daerah yang 
berhasil mengatasi kemiskinan dan sanksi bagi yang tidak dapat 
memenuhi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar 
masyarakat 

(4) Menyediakan sarana bagi pemerintah daerah agar dapat melakukan 
pencegahan terhadap timbulnya faktor-faktor penyebab kedaruratan dan 
timbulnya kemiskinan (rawan pangan, gizi buruk, dan epidemik). 

(5) Merumuskan Undang-undang Penanggulangan Kemiskinan.   
(6) Mengembangkan dialog dan jejaring sebagai pembelajaran bagi 

pemerintah daerah melalui pengembangan e-government, penyebaran 
lewat website, dan peran asosiasi.  

(7) Menyiapkan kebijakan untuk memobilisasi sumberdaya dan  pemanfaatan 
perzakatan untuk penanggulangan kemiskinan. 

Perlindungan hak dasar: 
(1) Revitalisasi Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagai forum lintas 

pelaku dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebijakan 
penanggulangan kemiskinan. 

(2) Memastikan adanya stabilitas makro ekonomi melalui regulasi fiskal dan 
moneter yang memadai untuk meredam gejolak pasar keuangan dan 
perdagangan. 

(3) Menerbitkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). 
(4) Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi  kinerja 

kementrian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

(5) Mendorong dan mendukung pengembangan unit pengaduan masalah 
guna merespon dan mengatasi secara cepat kasus yang dialami oleh 
masyarakat miskin dan kelompok rentan. 
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(6) Mendorong dan mendukung pengembangan pelembagaan partisipasi 
publik melalui Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 

(7) Melindungi masyarakat dari gejolak pasar, ekspansi pembangunan dan 
kegiatan swasta yang menyebabkan memburuk dan menghilangnya hak 
dasar. 

(8) Advokasi Masyarakat dalam pembinaan dan perencanaan Keluarga 
Sejahtera 

(9) Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan pemerintah  untuk 
menghasilkan efisiensi dalam pelayanan publik. 

Pemenuhan hak dasar: 
(1) Bersama dengan DPR, meningkatkan alokasi anggaran yang lebih besar 

untuk pemenuhan hak-hak dasar. 
(2) Melakukan penajaman formulasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 

Khusus untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan untuk 
lintas provinsi. 

(3) Mengembangkan  dan melaksanaan mekanisme subsidi pemerintah yang 
tepat sasaran bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. 

(4) Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat. 
(5) Menyiapkan data kependudukan untuk menentukan target dalam 

penanggulangan kemiskinan  
(6) Menyiapkan informasi yang relevan dan dan lengkap mengenai program 

dan kegiatan serta tata cara memperoleh bantuan agar mudah dijangkau 
oleh masyarakat dan media massa.   

(7) Mengembangkan Dana Perwalian (trust fund) untuk mendukung 
tercapainya strategi dan kebijakan. 

(8) Menyusun alokasi dana  untuk memenuhi kebutuhan darurat dan 
mengembangkan mekanisme pendampingan dalam penggunaan dana 
block grant tersebut  

5.4.2  Pemerintah Provinsi 
Pemerintah provinsi mempunyai peran dalam penanggulangan kemiskinan 
dengan menetapkan kebijakan dan perda yang mendukung penghormatan, 
perlindungan dan  pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, 
meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan dasar sesuai standar nasional yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah (SPM), dan mendorong kemitraan dalam 
penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan 
pemerintah provinsi adalah sebagai berikut: 

 
 
Penghormatan hak dasar: 
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(1) Melakukan desiminasi dan kampanye tentang penanggulangan 
kemiskinan dengan pendekatan hak dasar masyarakat secara menyeluruh 
melalui berbagai media.   

(2) Menciptakan lingkungan yang mendukung melalui penetapan peraturan 
daerah pada tingkat provinsi yang mendorong pemerintah 
kabupaten/kota untuk menjamin pemenuhan hak dasar rakyat miskin. 

(3) Mengembangkan sistem penghargaan bagi pemerintah kabupaten/kota 
dan aparatnya yang berhasil menanggulangi kemiskinan dan sanksi bagi 
yang tidak dapat melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan 
hak dasar masyarakat.  

(4) Menyediakan sarana bagi aparatur di lapangan agar dapat melakukan 
pencegahan terhadap timbulnya faktor-faktor penyebab kedaruratan dan 
timbulnya kemiskinan (rawan pangan, gizi buruk, epidemik) 

(5) Membangun jejaring stakeholders provinsi dan kabupaten untuk 
mendapatkan pembelajaran dalam melaksanakan berbagai program 
penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan dialog antar 
stakeholders provinsi dan kabupaten secara rutin, serta memberikan 
peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah kabupaten/kota. 

(6) Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) secara 
partisipatif yang diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD). 

(7) Merumuskan peraturan daerah dalam pencapaian penanggulangan 
kemiskinan. 

(8) Memasukkan penanggulangan kemiskinan sebagai dasar penilaian laporan 
pertanggungjawaban pimpinan daerah ( perda provinsi).  

(9) Meningkatkan kemampuan dalam mobilisasi sumberdaya dan  
pemanfaatan perzakatan untuk penanggulangan kemiskinan.  

Perlindungan hak dasar: 
(1) Revitalisasi peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

sebagai forum koordinasi, mediasi dan konsultasi berbagai pihak dalam 
perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

(2) Bersama pemerintah kabupaten dan kota menetapkan prioritas dan target 
pencapaian penanggulangan kemiskinan di daerahnya.  

(3) Melakukan supervisi dan pemantauan tentang pencapaian dan 
pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.  

(4) Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam advokasi 
masyarakat dan pengembangan data dasar dan informasi terutama yang 
berhubungan dengan kemiskinan. 

(5) Mendorong terbentuknya unit-unit pengaduan masalah guna merespon 
dan mengatasi secara cepat kasus yang dialami oleh masyarakat yang 
miskin dan rentan. 
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(6) Mendorong dan mendukung pelembagaan partisipasi warga dan 
kelompok miskin dalam pengambilan keputusan. 

(7) Advokasi masyarakat dalam pembinaan dan perencanaan Keluarga 
Sejahtera. 

(8) Mendorong berjalannya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh 
masyarakat untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program 
pengentasan kemiskinan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

(9) Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk 
menghasilkan efisiensi dalam pelayanan publik. 

Pemenuhan hak dasar: 
(1) Memprioritaskan alokasi anggaran dan sumberdaya guna pemenuhan hak 

dasar masyarakat miskin dan daerah tertinggal. 
(2) Melakukan pengawasan pendistribusian subsidi pemerintah (beasiswa, 

kesehatan, bantuan pangan) bagi kabupaten/kota kepada masyarakat 
miskin. 

(3) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat 
(4) Meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk 

menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 
(5) Menyiapkan data kependudukan untuk menentukan target dalam 

penanggulangan kemiskinan. 
(6) Menyiapkan informasi yang relevan dan lengkap mengenai program dan 

kegiatan serta tata cara memperoleh bantuan agar mudah dijangkau oleh 
masyarakat dan media massa.   

(7) Mengembangkan dana perwalian (trust fund) untuk mendukung 
tercapainya strategi dan kebijakan. 

(8) Menyusun alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan yang darurat dan 
mengembangkan mekanisme pendampingan dalam penggunaan dana 
block grant tersebut. 

(9) Meningkatkan alokasi anggaran untuk penyediaan pelayanan dasar di 
perdesaan, daerah tertinggal dan daerah terpencil. 

5.4.3  Pemerintah Kabupaten dan Kota 
Pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran langsung dalam melaksanakan  
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat 
miskin melalui berbagai kebijakan dan perda yang menghormati dan 
melindungi  hak-hak masyarakat miskin; meningkatkan pelayanan publik 
yang murah, cepat dan bermutu; melakukan fasilitasi dan mediasi; dan 
mendorong pelaku pembangunan lain untuk menjadi pelaku aktif dalam 
penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan 
pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 
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Penghormatan hak dasar: 
(1) Mensosialisasikan dan mengkampanyekan pendekatan berbasis hak 

kepada masyarakat secara menyeluruh dengan menggunakan media 
cetak, elektronik, spanduk-spanduk dan penyuluhan-penyuluhan yang 
dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.  

(2) Menciptakan lingkungan yang mendukung melalui penetapan peraturan 
daerah, untuk  mendorong kecamatan dan kelurahan/desa dalam 
melaksanakan penanggulangan kemiskinan. 

(3) Mengembangkan sistem penghargaan bagi kecamatan dan 
kelurahan/desa yang berhasil menanggulangi kemiskinan. 

(4) Menyediakan sarana bagi aparatur di lapangan agar dapat melakukan 
pencegahan terhadap timbulnya faktor-faktor penyebab kedaruratan dan 
timbulnya kemiskinan (rawan pangan, gizi buruk, epidemik). 

(5) Membangun jejaring stakeholders kecamatan dan kelurahan untuk 
mendapatkan pembelajaran melalui pelaksanaan dialog secara rutin, serta 
memberikan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah 
kabupaten/kota. 

(6) Menyusun kebijakan pemerintah daerah secara transparan dan partisipatif 
guna mendukung pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin. 

(7) Menyusun prioritas dan target pencapaian penanggulangan kemiskinan 
yang disepakati bersama dengan para pemangku kepentinga di  
kabupaten/kota berdasarkan acuan pemerintah pusat. 

(8) Melakukan analisa kemiskinan secara partisipatif bersama dengan 
masyarakat miskin sebagai bahan bagi penyusunan Strategi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 

(9) Mengembangkan sistem pendataan penduduk miskin secara akurat 
dengan menggunakan metoda yang sesuai pada masing-masing 
kabupaten, sehingga dapat digunakan untuk menentukan target  
pencapaian program penanggulangan kemiskinan. 

(10) Merumuskan SPKD secara transparan dan partisipatif. 
(11) Mengintegrasikan  Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) Daerah 

kedalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

(12) Memasukkan penanggulangan kemiskinan sebagai dasar penilaian laporan 
pertanggung jawaban pimpinan daerah (perda kabupaten/kota). 

(13) Meningkatkan kemampuan dalam mobilisasi sumberdaya dan  
pemanfaatan perzakatan untuk penanggulangan kemiskinan. 

Perlindungan hak dasar: 
(1) Revitalisasi peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

sebagai forum koordinasi, mediasi dan konsultasi berbagai pihak dalam 
perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 
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(2) Melakukan pembaharuan tata pemerintahan dan reformasi serta 
penguatan kapasitas birokrasi di daerah dalam advokasi masyarakat dan 
pengembangan data dasar dan informasi terutama yang berhubungan 
dengan kemiskinan . 

(3) Penyediaan dan pemanfaatan data operasional yang akurat untuk 
kebutuhan penentuan sasaran dalam penanggulangan kemiskinan. 

(4) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara terpadu 
sebagai dasar pengkajian terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan 
kemiskinan.  

(5) Mengembangkan mekanisme dan fungsi koordinasi  baik di Sekretariat 
Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

(6) Mendorong terbentuknya unit-unit pengaduan masalah guna merespon 
dan mengatasi secara cepat setiap kasus yang dialami oleh masyarakat 
miskin.  

(7) Advokasi Masyarakat dalam pembinaan dan perencanaan Keluarga 
Sejahtera. 

(8) Mendorong berjalannya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh 
masyarakat untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program 
penanggulangan kemiskinan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

(9) Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk 
menghasilkan efisiensi dalam pelayanan publik. 

(10) Menetapkan prioritas program untuk dapat memenuhi hak dasar 
masyarakat dan mengalokasikan  dana untuk mendukung prioritas yang 
telah ditetapkan bersama. 

Pemenuhan hak dasar: 
(1) Bersama DPRD memprioritaskan alokasi anggaran dan sumberdaya guna 

mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan.  
(2) Melaksanakan/memanfaatkan DAU dan DAK untuk mendukung program 

penanggulangan kemiskinan 
(3) Meningkatkan jumlah dan mutu layanan dalam pemenuhan hak dasar 

masyarakat miskin. 
(4) Meningkatkan kemampuan dalam mobilisasi sumberdaya Untuk 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat  
miskin. 

(5) Pendistribusian subsidi pemerintah (beasiswa, kesehatan, bantuan 
pangan) kepada masyarakat miskin.  

(6) Menyiapkan informasi yang relevan dan lengkap mengenai program dan 
kegiatan serta tata cara memperoleh bantuan agar mudah dijangkau oleh 
masyarakat dan media massa.   

(7) Menyusun dana alokasi khusus desa yang dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang mendesak dan 
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mengembangkan mekanisme pendampingan dalam penggunaan dana 
tersebut. 

5.4.4  Pelaku Usaha Swasta dan Perbankan 
Pelaku usaha swasta dan perbankan merupakan pelaku langsung dalam 
kegiatan investasi, produksi dan distribusi barang dan jasa yang memberikan 
dampak pada masyarakat miskin. Pelaku usaha swasta dan perbankan dapat 
berperan dalam penyediaan modal dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, 
penerimaan pajak dan pengembangan fasilitas.  Langkah-langkah yang perlu 
dilakukan oleh pelaku usaha dan perbankan dalam penanggulangan 
kemiskinan adalah sebagai berikut: 

Penghormatan hak dasar: 
(1) Mempertimbangkan dampak lingkungan (fisik, sosial, ekonomi dan 

budaya) yang merugikan orang miskin dalam setiap pengembangan 
usaha. 

(2) Mewujudkan pertanggungjawaban sosial perusahaan khususnya dalam 
bentuk dialog dan kerjasama dengan masyarakat lokal baik pada saat 
memulai usaha maupun pengembangan usaha. 

Perlindungan hak dasar 
(1) Memastikan produksi dan limbah produksi yang tidak membahayakan 

masyarakat, terutama masyarakat miskin.  
(2) Memastikan produksi yang ramah lingkungan atau tidak merusak 

lingkungan hidup.  
(3) Memastikan tidak ada diskriminasi terhadap penduduk miskin terutama  

perempuan  dalam perekrutan pegawai dan pengembangan usaha. 
(4) Menjamin perlindungan hak dasar buruh/pekerja sesuai standar ILO. 
(5) Mengembangkan usaha yang tidak mematikan inisiatif usaha masyarakat. 

Pemenuhan hak dasar: 
(1) Meningkatkan pertanggungjawaban sosial dalam berbagai bentuk seperti 

pemberian beasiswa, pengembangan masyarakat, dukungan kepada 
lembaga pendidikan dan penelitian. 

(2) Menyediakan akses pekerjaan dan berusaha kepada masyarakat miskin 
melalui perluasan lapangan kerja, kemitraan usaha dan keterkaitan usaha. 

(3) Memperkuat usaha koperasi, usaha mikro dan kecil melalui 
pendampingan,  bantuan teknis dan permodalan. 

(4) Menggalang dana sosial untuk disalurkan kepada perorangan dan 
kelompok masyarakat miskin.  

5.4.5  Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Perguruan 
Tinggi 

LSM, organisasi profesi dan perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam 
melakukan advokasi, pendampingan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan 
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kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang 
perlu dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan 
perguruan tinggi adalah sebagai berikut: 

Penghormatan hak dasar: 
(1) Mendorong keterbukaan pemerintah dalam pengambilan kebijakan 

terutama yang menyangkut pengelolaan anggaran. 
(2) Bersama dengan pemerintah, mengembangkan dan mendorong 

pelembagaan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. 
(3) Mengembangkan penelitian teknologi tepat guna, dan penelitian lainnya 

yang bermanfaat bagi masyarakat miskin. 
Perlindungan hak dasar: 
(1) Melakukan advokasi bagi masyarakat miskin dalam negosiasi langsung 

dengan para pengambil keputusan,  dan memberikan bantuan  
perlindungan hukum.  

(2) Melakukan kontrol sosial terhadap kinerja dan mutu layanan dasar bagi 
masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha. 

(3) Memantau dan melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan 
dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. 

Pemenuhan hak dasar: 
(1) Melakukan pendampingan bagi kelompok masyarakat miskin, kaum 

perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal lainnya untuk 
memperjuangkan hak-hak dasar mereka.  

(2) Transfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat miskin. 

 
5.4.6  Organisasi Masyarakat dan Organisasi Keagamaan  
Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan akan memiliki dampak 
luas dan berkelanjutan apabila didukung dan melibatkan partisipasi aktif dari 
organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan. Organisasi masyarakat dan 
organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam melakukan advokasi, 
pendampingan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan 
program penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan 
oleh organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan adalah sebagai berikut: 

Penghormatan hak dasar: 
(1) Mendorong pengembangan nilai-nilai moral tentang persamaan dan tanpa 

diskrminasi sebagai prinsip utama hak-hak dasar masyarakat.  
(2) Mendorong keterbukaan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang 

menyangkut hak-hak dasar masyarakat miskin. 
(3) Melakukan diseminasi, sosialisasi dan kampanye mengenai tujuan dan 

sasaran penanggulangan kemiskinan. 
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(4) Bersama dengan pemerintah, mengembangkan dan mendorong 
pelembagaan forum warga dan forum lintas pelaku sebagai wadah 
partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. 

Perlindungan hak dasar: 
(1) Melakukan advokasi bagi masyarakat miskin dalam negosiasi langsung 

dengan para pengambil keputusan dan bantuan perlindungan hukum.  
(2) Melakukan kontrol sosial terhadap kinerja dan mutu layanan dasar bagi 

masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha 
swasta. 

(3) Mengembangkan pemahaman sosial yang mendukung perlindungan hak 
dasar masyarakat miskin.  

Pemenuhan hak dasar: 
(1) Menyuarakan dan memperkuat pembelaan bagi kelompok miskin, kaum 

perempuan, anak-anak, dan  kelompok marjinal lainnya untuk 
memperjuangkan hak-hak dasar mereka. 

(2) Memantau, mengawasi dan melakukan evaluasi kritis terhadap 
pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang 
dilakukan pemerintah. 

 
 

5.4.7  Negara Donor, Lembaga Internasional dan Perusahaan Multinasional 
Pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas 
dari kerjasama internasional yang diperankan oleh negara donor dan lembaga 
internasional baik IMF, Bank Dunia, ADB, ILO maupun lembaga yang berada di 
bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Selain itu, perusahaan 
multinasional juga mempunyai peran yang penting dalam penanggulangan 
kemiskinan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh lembaga 
internasional, negara donor dan perusahaan multinasional dalam pelaksanaan 
strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: 

Penghormatan hak dasar: 
(1) Menjunjung tinggi peran utama negara dan menjadi mitra yang setara 

dalam merumuskan prioritas pengelolaan utang dan hibah. 
(2) Mengutamakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

dasar masyarakat miskin sebagai agenda utama dalam setiap 
pembahasan dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia. 

(3) Mendorong reformasi pengambilan keputusan dalam lembaga keuangan 
internasional seperti IMF dan Bank Dunia agar mengutamakan 
kepentingan dan kebutuhan negara berkembang seperti Indonesia dan 
berpihak pada masyarakat miskin. 
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Perlindungan hak dasar: 
(1) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang solid diantara negara donor 

dan lembaga internasional dalam pengelolaan utang dan hibah, terutama 
yang mendukung penanggulangan kemiskinan. 

(2) Melakukan evaluasi independen terhadap efektivitas dan efisiensi 
pengelolaan utang dan hibah, terutama yang berkaitan penanggulangan 
kemiskinan. 

Pemenuhan hak dasar: 
(1) Mendukung kemampuan anggaran negara untuk melaksanakan 

pemenuhan hak dasar dalam rangka penanggulangan kemiskinan. 
(2) Memberikan bantuan teknis yang mendukung peningkatan keahlian, alih 

teknologi dan kemandirian dalam pemenuhan hak dasar untuk 
menanggulangi kemiskinan. 

5.5 Antisipasi Terhadap Hambatan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan 
Pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu 
memperhatikan beberapa hambatan yang dapat menggagalkan pemenuhan 
hak-hak dasar. Hambatan tersebut antara lain: 

5.5.1 Hambatan Sumberdaya Manusia 
Keterbatasan sumberdaya manusia (aparat dan masyarakat) baik di pusat 
maupun daerah sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan strategi dan 
kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan berbasis hak. 
Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang perlu ditempuh 
untuk mengatasi hambatan tersebut antara melalui: (1)  peningkatan 
pemahaman terhadap pendekatan hakberbasis hak, (2) pemilihan pelaksana 
yang memiliki kemampuan melaksanakan keputusan secara cermat, akurat 
dan terbuka, (3) pelatihan dan pendampingan untuk mendorong perubahan 
sikap dan perilaku, dan meningkatkan keterampilan. 

5.5.2 Hambatan Perubahan Kebijakan 
Pergantian pemegang kekuasaan/pemerintahan seringkali diikuti oleh 
perubahan kebijakan yang tidak sejalan dengan kebijakan terdahulu sehingga 
sangat mempengaruhi keberlanjutan pelaksanaan strategi dan kebijakan 
penanggulangan kemiskinan yang telah disepakati dan disetujui bersama. 
Oleh sebab itu, perlu adanya komitmen dan keinginan yang kuat dari aparat 
pemerintah dan didukung seluruh pemangku kepentingan untuk secara 
konsisten mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan yang 
disepakati, dan memberikan pemahaman bagi siapapun yang berkuasa untuk 
melanjutkan dan melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan.  

5.5.3 Hambatan Politik 
Dengan kapasitas politik baik sumberdaya manusia maupun struktur 
organisasi yang masih terbatas, lembaga politik (DPR, DPRD, DPD dan partai 
politik) belum sepenuhnya dapat merespon dan mengatasi masalah yang 
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dihadapi masyarakat miskin. Oleh sebab itu, langkah antisipatif yang perlu 
diperhatikan antara lain adalah: (1) penanggulangan kemiskinan harus 
menjadi kebijakan politik, (2) kebijakan politik harus dilaksanakan secara 
konsisten oleh lembaga politik sebagai representasi rakyat dengan tidak 
membuat keputusan yang bersifat parsial dan (3) penekanan pada kebijakan 
yang bersifat antisipatif terhadap pemecahan masalah daripada kebijakan 
yang bersifat reaktif.   

5.6  Penganggaran  
Pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan 
melalui instrumen regulasi dan instrumen anggaran yang dituangkan dalam 
Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga 
Pemerintah. Keberhasilan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat 
miskin ditentukan oleh pengelolaan anggaran negara yang menyangkut 
prinsip penganggaran, reorientasi pengelolaan anggaran negara dan 
pengarusutamaan kebijakan dan program.  

5.6.1 Prinsip Penganggaran 
Prinsip penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan adalah: 
(1) Responsif  
 Anggaran yang direncanakan merupakan respon sesuai dengan aspirasi 

dan permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin. 
(2) Partisipatif 
 Perencanaan anggaran dilakukan melalui konsultasi publik dengan 

membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin untuk terlibat 
dalam pengambilan keputusan. 

(3) Transparan  
 Penyusunan anggaran penanggulangan kemiskinan dilakukan secara 

terbuka melalui berbagai saluran media, baik media cetak maupun media 
elektronik. 

(4) Rasional  
Pengganggaran penanggulangan kemiskinan dirumuskan secara cermat, 
jelas dan terukur yang didasarkan data dan informasi yang lengkap dan 
akurat. 

(5) Kemandirian  
 Pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan didukung 

sepenuhnya dari sumber dana dalam negeri sehingga tidak menciptakan 
ketergantungan dan ketidakpastian. 

(6) Kemitraan  
 Pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan 

dilakukan bekerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga 
membuka peluang seluas-luasnya bagi pengembangan kemitraan. 
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(7) Adil  
 Penentuan alokasi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan 

prioritas yang mendesak dan berkaitan langsung dengan pemenuhan 
hak-hak dasar masyarakat terutama masyarakat miskin. 

(8) Akuntabel  
 Anggaran yang telah digunakan memiliki kesesuaian dengan strategi dan 

kebijakan, dan pelaksanaan strategi dan kebijakan dapat 
dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik secara terbuka.   

5.6.2  Reorientasi Pengelolaan Anggaran Negara 
Reorientasi anggaran negara diperlukan untuk mengoptimalkan sumber-
sumber penerimaan negara dan mempertajam pengeluaran negara sehingga 
memberikan dampak yang luas bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat 
miskin.  

Pengeluaran negara yang bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan 
strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan berasal dari APBN yang 
dikelola oleh kementerian/lembaga, dan APBD yang dikelola oleh pemerintah 
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemanfaatan dana APBN harus 
dikelola secara efisien dengan memberi perhatian besar pada upaya 
pemenuhan hak-hak dasar. Pengelolaan dan penyaluran dana APBN secara 
bertahap perlu dialihkan dari kementerian/lembaga kepada pemerintah 
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan 
setiap jenjang pemerintahan dan peraturan perundangan yang relevan. 

Reorientasi pengelolaan anggaran juga dilakukan terhadap penggunaan dana 
alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pengelolaan dan penyaluran dana 
alokasi umum perlu diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat 
miskin dengan mengembangkan standar pelayanan minimum dan anggaran 
berbasis kinerja.  

Pengelolaan dan penyaluran dana alokasi khusus merupakan instrumen 
anggaran yang langsung diarahkan untuk mendukung pemenuhan hak-hak 
dasar masyarakat miskin. Langkah kegiatan yang perlu dilakukan adalah 
meningkatkan alokasi DAK dan memperbaiki komponen yang dibiayai dalam 
DAK sehingga mencerminkan komitmen terhadap pemenuhan hak-hak dasar 
masyarakat miskin. 

Selain itu, pengelolaan dan penyaluran dana yang bersumber dari keuntungan 
bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sumber lainnya perlu dikelola 
secara jujur, terbuka dan bertanggungjawab untuk mendukung pemenuhan 
hak-hak dasar masyarakat miskin. 

5.6.3  Pengarusutamaan 
Pengarusutamaan dalam strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan 
dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan 
dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga. 
Berbagai kebijakan dan program pembangunan tersebut perlu diarahkan 
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secara tajam pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Selain itu, 
berbagai kebijakan dan program pembangunan juga perlu dikelola dengan 
baik agar tidak menciptakan hambatan dan beban baru bagi masyarakat 
miskin, tidak menciptakan ketergantungan masyarakat miskin dan tidak 
mematikan inisiatif yang telah dilakukan oleh berbagai pihak baik oleh 
kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maupun pelaku usaha.  

Pengarusutamaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas 
pengelolaan dan pemanfaatan utang dan hibah luar negeri dalam 
penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang telah 
dan akan dilaksanakan sebagian besar dibiayai oleh utang dan hibah dari 
negara donor dan lembaga internasional. Pengalaman selama ini 
menunjukkan bahwa berbagai proyek yang dibiayai oleh negara donor dan 
lembaga internasional kurang optimal dan efektif dalam memecahkan 
masalah kemiskinan sebagai akibat lemahnya koordinasi baik menyangkut 
tujuan, sasaran dan lokasi proyek, dan orientasi yang lebih menekankan pada 
kelanjutan proyek bukan pada pencapaian tujuan akhir. Kondisi ini akan 
berdampak pada meningkatnya utang dan hibah, dan ketergantungan dana 
dari negara donor dan lembaga internasional.  

5.7  Pengendalian dan Pengawasan (Safeguarding)  
Pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu 
didukung dengan mekanisme pengendalian dan pengawasan (safeguarding) 
yang meliputi: (1) pengembangan dan penyebaran informasi secara luas, (2) 
penanganan pengaduan masyarakat, (3) pelaporan berkala yang berdasarkan 
pencapaian target dan indikator kinerja, (4) verifikasi independen atas 
laporan, dan (5) pelibatan berbagai komponen masyarakat dalam setiap 
tahapan pelaksanaan program.  
(1) Penyebarluasan informasi perlu dilakukan agar seluruh pihak terutama 

masyarakat mengetahui dan memahami strategi, kebijakan dan rencana 
aksi penanggulangan kemiskinan. Penyebarluasan informasi ini dilakukan 
melalui media rnassa baik cetak maupun elektronik, pengiriman 
dokumen ke seluruh kabupaten/kota dan kecamatan, serta diseminasi 
dan sosialisasi. 

(2) Pengaduan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan 
pelanggaran hak-hak dasar. Dengan adanya unit pengaduan masyarakat 
(UPM), maka tindak lanjut terhadap penyelesaian masalah dapat 
dilakukan secara langsung dan cepat. 

(3) Pelaporan  kemajuan  pelaksanaan strategi, kebijakan dan rencana aksi 
secara berkala baik tiga bulanan, enam bulanan dan tahunan. Laporan 
tersebut memuat masalah yang dihadapi, pencapaian tujuan dan sasaran 
dan indikator kinerja. 

(4) Verifikasi oleh pihak independen dilakukan agar setiap laporan berkala 
yang memuat kemajuan pelaksanaan kebijakan dapat diuji kesesuaian 
dengan kenyaatan yang terjadi di lapangan dengan merujuk pada target 
dan indikator kinerja yang telah ditentukan. 
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(5) Pelibatan berbagai pihak dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan 
dilakukan agar dilakukan tindakan koreksi dan perbaikan secara cepat 
pada setiap indikasi penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan 
kebijakan. 
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“Sistem monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menjamin agar strategi penanggulangan 
kemiskinan dapat dilaksanakan, dipantau,  

dan dievaluasi secara efisien dan efektif” 
 

 

Kegiatan monitoring diperlukan untuk mencatat perkembangan kondisi 
kemiskinan, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara 
terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, 
merumuskan pemecahan masalah, dan membuat laporan kemajuan secara 
rutin dalam kurun waktu yang pendek. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk 
mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu kebijakan 
penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk 
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan 
penanggulangan kemiskinan memerlukan data dan informasi yang tepat 
waktu, akurat, relevan dan lengkap.  

6.1   Prinsip-prinsip 
Keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dilandasi oleh 
kejujuran, motivasi dan kesungguhan yang kuat dari para pelaku. Selain itu, 
prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah: 
(1) Obyektif dan profesional  

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara profesional 
berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan 
penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan 
kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

(2) Transparan  
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan 
dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar masyarakat 
dapat mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan 
monitoring dan evaluasi. 

(3) Partisipatif  
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan 
melibatkan secara aktif dan interaktif para pelaku penanggulangan 
kemiskinan, termasuk masyarakat miskin itu sendiri. 

BAB VI 
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI  
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(4) Akuntabel  
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggung- 
jawabkan secara internal maupun eksternal. 

(5) Tepat waktu  
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan 
waktu yang dijadwalkan. 

(6) Berkesinambungan  
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan 
agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan 
kebijakan. 

(7) Berbasis indikator kinerja  
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau 
indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat 
maupun dampak. 

6.2 Mekanisme dan Prosedur  
6.2.1 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi 
penanggulangan kemiskinan. Data dan informasi yang dikumpulkan selain 
berbagai indikator sosial ekonomi yang dapat memberikan pemahaman akurat 
tentang kondisi masyarakat miskin, juga meliputi data dan informasi kinerja 
kebijakan/program penanggulangan kemiskinan yang dapat memberikan 
gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan hak-hak dasar 
masyarakat miskin.  

Data dan informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi 
penanggulangan kemiskinan diperoleh dari: (1) hasil laporan rutin 
kementerian/lembaga pelaksana kebijakan dan program; (2) hasil pendataan 
oleh Kantor Badan Pusat Statistik, Kantor Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana dan lembaga pengumpul data lainnya; (3) hasil penelitian dan 
kajian kemiskinan partisipatif yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga  
swadaya masyarakat dan lembaga penelitian; (4) hasil pemberitaan media; dan 
(5) hasil laporan dari kelompok masyarakat.  

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan penguatan 
dan pelembagaan mekanisme konsolidasi data dan informasi kemiskinan dan 
upaya penanggulangannya mulai dari tingkat lokal, daerah sampai tingkat 
nasional. Untuk menjamin kesinambungan informasi, pengumpulan data 
sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan perlu dijadikan 
tolok ukur penilaian kinerja pembangunan daerah, khususnya di bidang 
penanggulangan kemiskinan. 

6.2.2  Pelaporan 
Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan 
dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kemiskinan dan 
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kinerja kebijakan/program secara obyektif dan sistematik. Pelaporan 
dilakukan oleh semua pihak yang terlibat sebagai pelaku monev 
penanggulangan kemiskinan, baik institusi pemerintah maupun non 
pemerintah, di pusat maupun di daerah. Laporan yang dihasilkan oleh 
berbagai pihak tersebut harus diverifikasi dan dikonsolidasi agar 
menghasilkan informasi yang akurat dan sistematis.  

KPK memfasilitasi kegiatan verifikasi dan konsolidasi laporan monitoring dan 
evaluasi penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah 
maupun non pemerintah, melalui Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi KPK 
(Pokja Monev KPK). Laporan tersebut akan disampaikan kepada Forum 
Konsultasi Monev KPK (yang merupakan forum lintas-pelaku), sebagai bahan 
untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan strategi, kebijakan dan 
program penanggulangan kemiskinan nasional, untuk kemudian diambil 
rekomendasi kebijakan untuk menyikapinya. Selanjutnya hasil-hasil monev 
dilaporkan kepada presiden dan sidang kabinet untuk kemudian dibahas 
bersama parlemen. Disamping itu laporan hasil-hasil monev disampaikan ke 
berbagai lembaga terkait, baik lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah 
maupun lembaga donor, serta dipublikasikan kepada masyarakat luas.  

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan 
dilakukan secara teratur dan berkala serta disusun dalam bentuk laporan 
lengkap dan laporan populer yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami 
serta mudah diakses oleh publik. Pelaporan hasil-hasil monev disesuaikan 
dengan proses perencanaan pembangunan nasional, baik Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) . Dalam siklus tahunan, laporan monev tingkat nasional 
disampaikan secara reguler dalam laporan tiga bulanan. Laporan monev bulan 
ke-6 (Juni) menjadi bahan bagi Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 17 
Agustus di hadapan  Parlemen. Laporan Monev bulan ke-12 (Desember) 
menjadi bahan masukan bagi proses penyusunan RKP tahun berikutnya yang 
ditetapkan pad akhir bulan April tahun yang bersangkutan. 

6.2.3  Diseminasi 
Hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan menjadi hak publik 
yang dapat diakses secara terbuka, cepat dan mudah. Oleh sebab itu, hasil 
laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan perlu 
didesiminasikan kepada para pengambil keputusan, media massa dan 
masyarakat luas melalui berbagai saluran informasi seperti media cetak, 
media elektronik, dan media komunikasi lain yang mudah diakses oleh publik. 

6.2.4  Pemanfaatan dan Tindak Lanjut 
Hasil temuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi dapat  dimanfaatkan 
untuk  berbagai tujuan: (1) memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan 
dan program penanggulangan kemiskinan, (2) melakukan pengarusutamaan 
dan sinkronisasi berbagai kebijakan dan program, (3) meningkatkan 
keterbukaan pengelolaan, dan (4) pertanggungjawaban publik terhadap 
pelaksanaan kebijakan dan program. 
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Pada tingkat pemerintahan, hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan 
kemiskinan menjadi pembahasan pada sidang kabinet dan pertemuan 
Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, hasil pembahasan 
dalam pertemuan Presiden dengan Parlemen ditindaklanjuti dalam bentuk 
reorientasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sidang kabinet 
kemudian akan mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang harus 
ditindaklanjuti oleh menteri terkait dalam bentuk keputusan baik berupa 
tindakan untuk meneruskan, menghentikan sementara ataupun membatalkan 
suatu kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Keputusan 
menteri disusun dengan memperhatikan dampak bagi masyarakat miskin, 
administrasi penganggaran dan pertimbangan lain yang mendesak. 

6.3 Organisasi dan Kelembagaan 
Sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan 
dengan suatu pembagian peran yang proporsional pada mekanisme di tingkat 
komunitas/lokal, di tingkat daerah dan di tingkat nasional. Akan tetapi, 
kegiatan monev tidak perlu mengembangkan suatu struktur kelembagaan 
baru, melainkan lebih kepada upaya revitalisasi, penguatan dan peningkatan 
kapasitas kelembagaan serta penyempurnaan prosedur dan mekanisme kerja 
dari berbagai institusi yang sudah ada. Disamping itu, sejalan dengan 
semangat yang melandasi keseluruhan dokumen ini, sistem monev 
penanggulangan kemiskinan bersifat partisipatif, yang memungkinkan 
keterlibatan seluas-luasnya dan proporsional dari seluruh pemangku 
kepentingan penanggulangan kemiskinan.  
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Bagan 6.1 Mekanisme dan Prosedur  Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan 

6.3.1  Kelembagaan Monev di Tingkat Pusat 
Sesuai dengan mandatnya sebagai lembaga yang mengkoordinasi upaya 
penanggulangan kemiskinan nasional, maka penanggung jawab utama sistem 
monev penanggulangan kemiskinan adalah Komite Penanggulangan 
Kemiskinan (KPK) yang secara teknis pengelolaannya dilaksanakan oleh 
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai 
Koordinator Kelompok Kerja Perencanaan Makro dan Kelompok Kerja 
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Monitoring dan Evaluasi (Pokja Monev) Penanggulangan Kemiskinan Nasional. 
Untuk menjaga agar kegiatan monev bersifat partisipatif, KPK memfasilitasi 
Forum Konsultasi Monev Penanggulangan Kemiskinan Nasional (Forum 
Konsultasi Monev).  

6.3.1.1 Forum Konsultasi Monitoring dan Evaluasi 
Forum Konsultasi Monev Pusat berfungsi untuk membahas dan mengkaji 
hasil-hasil monev yang telah dikonsolidasi oleh Pokja Monev. Selanjutnya 
Forum menyusun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan ke Komite 
Penanggulangan Kemiskinan. Forum Konsultasi Monev Pusat adalah sebuah 
forum lintas-pelaku yang terdiri dari berbagai pihak, baik lembaga 
pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Forum konsultasi meliputi 
semua unsur yang ada di dalam lembaga KPK yang disempurnakan, yaitu yang 
lebih mengakomodasi keterlibatan unsur-unsur non pemerintah seperti 
perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat. 

6.3.1.2 Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi 
Pokja Monev berfungsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis operasional 
yang meliputi: kompilasi, verifikasi dan konsolidasi hasil-hasil monev yang 
dilakukan oleh berbagai lembaga yang terkait dengan penanggulangan 
kemiskinan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Hasil 
konsolidasi monev penanggulangan kemiskinan selanjutnya disampaikan 
kepada Forum Konsultasi Monev Pusat untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut. 
Pokja Monev dikoordinasi oleh Kemnterian Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai lembaga yang 
melaksanakan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di 
tingkat nasional. Pokja Monev beranggotakan unsur-unsur: Badan Pusat 
Statistik (juga sebagai Pokja Data dan Informasi KPK), Kementerian 
Koordinator Bidang Kesra, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 
Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, perwakilan Lembaga 
Swadaya Masyarakat dan lembaga lain, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, sesuai kebutuhan. 

6.3.1.3 Monev Internal Lembaga Pemerintah dan Monev Independen Lembaga 
Non Pemerintah 

Kegiatan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan pada dasarnya 
dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan penanggulangan 
kemiskinan. Monev penanggulangan kemiskinan pada lembaga pemerintah 
dilakukan secara internal oleh kementrian/departemen dan lembaga non 
departemen terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan 
dan program, dan mengukur dampak kebijakan dan program penanggulangan 
kemiskinan. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara 
independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti lembaga swadaya 
masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi dan 
media massa. Hasil monitoring dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh 
lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan 
dikonsolidasi oleh Pokja Monev Pusat agar dihasilkan laporan hasil monev 
yang sistematis dan teratur. 
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6.3.2  Kelembagaan Monev di Tingkat Daerah 
Tatanan kelembagaan monev penanggulangan kemiskinan di daerah pada 
dasarnya tidak jauh berbeda dengan di pusat, di mana Komite 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) menjadi penanggung jawab 
utamanya, akan tetapi dimungkinkan adanya penyesuaian kelembagaan 
monev mengikuti kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. 
KPKD memfasilitasi Forum Konsultasi Monitoring dan Evaluasi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Forum Konsultasi Monev Daerah) yang 
merupakan institusi tertinggi untuk pengkajian dan pengambilan kebijakan 
atas hasil-hasil monev penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan 
secara internal oleh lembaga pemerintah maupun secara independen oleh 
lembaga non pemerintah di daerah. Forum Monev Daerah adalah sebuah 
forum lintas pelaku yang unsur-unsurnya melibatkan lembaga-lembaga non 
pemerintah.  

Sedangkan untuk melakukan kegiatan teknis operasional konsolidasi hasil-
hasil monev di daerah KPKD membentuk Kelompok Kerja Monitoring dan 
Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Pokja Monev Daerah). Pokja 
Monev Daerah dikoordinasi oleh lembaga dengan fungsi perencanaan, 
monitoring dan evaluasi pembangunan di daerah, didukung oleh kantor 
statistik dan lembaga lain sesuai kebutuhan daerah. Hasil konsolidasi monev 
oleh Pokja Monev Daerah disampaikan kepada Forum Monev Daerah. 

6.3.3 Kelembagaan Monev di Tingkat Lokal/Komunitas 
Kegiatan monev di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan 
prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri, untuk itu dapat diberikan 
pendampingan atau advokasi oleh Pokja Monev Daerah maupun oleh lembaga 
swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dalam penanggulangan 
kemiskinan. 

6.4  Integrasi ke dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran 
Sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan merupakan 
bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran nasional, oleh sebab itu 
hasil monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan 
kemiskinan menjadi masukan penting bagi penyusunan rencana dan 
anggaran. Integrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran 
pembangunan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kesinambungan 
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Untuk itu, siklus monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan harus 
diselaraskan dengan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan, 
sehingga sistem monev penanggulangan kemiskinan menjadi bagian tak 
terpisahkan dari sistem monev RPJM, RKP dan Anggaran Berbasis Kinerja 
(ABK). Hasil sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan 
harus tersedia sebelum proses perencanaan dan penganggaran dimulai. Hal 
ini dimaksudkan agar hasil-hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan 
kemiskinan menjadi umpan balik dan pertimbangan penting dalam proses 
perencanaan dan penganggaran, dengan itu diharapkan akan terwujud 
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perencanaan dan penganggaran yang memiliki keberpihakan kepada 
masyarakat miskin secara berkelanjutan.  

6.5  Penguatan Kapasitas Lembaga Penyedia Data 
Dalam mendukung pelaksanaan strategi nasional penanggulangan kemiskinan 
yang didasarkan pada pendekatan hak-hak dasar, maka diperlukan data dan 
informasi baru yang dapat menggambarkan kondisi dan tingkat pemenuhan 
hak-hak dasar masyarakat miskin. Pengumpulan data dan informasi yang baru 
tersebut memerlukan metodologi, sumber data dan cakupan yang berbeda. 
Oleh sebab itu, lembaga penyedia data baik di pusat maupun daerah perlu 
diperkuat dengan pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin. 

Upaya yang perlu ditempuh untuk memperkuat kapasitas Badan Pusat Statistik 
sebagai lembaga resmi penyedia data dan lembaga penyedia data lain seperti 
BKKBN adalah: 
1) Menyempurnakan metodologi pengumpulan data kemiskinan agar sesuai 

dengan pendekatan hak-hak dasar. 
2) Melakukan pengumpulan data dan informasi baru yang relevan dengan 

kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dengan 
tingkat kedalaman dan cakupan yang lebih luas sampai kabupaten/kota 
dan kecamatan.  

3) Menyajikan indikator, variabel dan data statistik secara reguler dan 
terpilah menurut laki-laki dan perempuan untuk mengetahui kondisi dan 
tingkat pemenuhan hak-hak dasar. 

4) Memperluas keterlibatan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam 
penyusunan kuesioner, pengumpulan, penyajian dan pelaporan data dan 
informasi kemiskinan. 

5) Meningkatkan penyebaran data dan informasi tentang kondisi dan tingkat 
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin melalui berbagai media. 

6) Memperkuat lembaga penyedia data di daerah dalam pengumpulan, 
penyajian dan pelaporan data tentang pemenuhan hak-hak dasar 
masyarakat miskin. 

Upaya yang perlu ditempuh oleh memperkuat kapasitas kementerian/ 
lembaga dalam monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan adalah: 
1) Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dengan 

memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. 
2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi secara 

reguler dan terpilah dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar 
miskin. 

3) Mengembangkan standardisasi tentang indikator, variabel dan data yang 
relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar 
masyarakat miskin 
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4) Memperluas kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengakses data dan 
informasi tentang kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar 
masyarakat miskin. 

5) Melakukan survai secara reguler tentang tingkat kepuasan penerima 
layanan.  

6) Melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan yang diperoleh dari 
kegiatan monitoring dan evaluasi. 
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Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar  
mensyaratkan adanya kehendak politik yang kuat dari negara.  
Penanggulangan kemiskinan selain membutuhkan ketersediaan sumberdaya 
juga menuntut adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran negara dengan 
mengalihkan pengeluaran yang tidak produktif dan memperbesar pengeluaran 
yang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.   Kehendak politik dari negara 
harus mendapatkan dukungan baik dari pihak swasta mapun masyarakat.   

Selain itu, penanggulangan kemiskinan juga perlu didukung oleh upaya 
penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang 
mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen negara, swasta, dan 
masyarakat sipil dan berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas dan 
tranparansi dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat. 

Penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan dan peranserta seluruh 
pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah pusat dan daerah, DPR dan 
DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta 
dan lembaga internasional. Keterlibatan seluruh pelaku tersebut telah 
diterapkan dalam proses penyusunan dokumen SNPK ini. Keterlibatan ini 
diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan rencana aksi 
penanggulangan kemiskinan, dan  evaluasi pencapaian hasil. Keterlibatan 
seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya 
sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan 
upaya penanggulangan kemiskinan.  

Dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan bahan 
acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di tingkat pusat maupun di 
tingkat daerah dalam melakukan  upaya penanggulangan kemiskinan. Setiap 
daerah mempunyai karakteristik dan masalah kemiskinan yang berbeda 
dengan daerah lainnya.  Oleh sebab itu, rencana aksi yang termuat dalam 
dokumen SNPK ini perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.   

Dokumen SNPK ini akan berlaku sebagai acuan dalam melakukan upaya 
penanggulangan kemiskinan dalam jangka pendek, jangka menengah dan 
jangka panjang.  Dokumen  ini terbuka untuk dilakukan perubahan sesuai 
dengan perkembangan lingkungan.  Dokumen SNPK ini diharapkan akan 
mampu menjadi pembawa arah bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan 
penciptaan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

 

BAB VII 
PENUTUP 



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 123 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2000. Indonesia:  Strategi Baru 

Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta : BKPK  
Bappenas. 2004. Indonesia :  Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals). Jakarta : 
Bappenas-UNDP  

Bappenas. 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.  Jakarta : 
Bappenas  

Bappenas-PSDA. 2002. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Strategi 
Kemitraan: Naskah Kebijakan. Jakarta : Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional Tim Inti Applied Policy Development Training 
(DPAII-SP85) BAPPENAS-CIDA  

Bappenas. 2004. PPA Partisipatory Poverty Assesment. Jakarta : Bappenas – 
KIKIS 

Bappenas. 2002. Naskah Kebijakan Pengelolaan SDA dengan Strategi 
Kemitraan. Jakarta : Bappenas  

BPS. Bappenas dan UNDP. 2004. Indonesia Laporan Pembangunan 2004: 
Ekonomi Dari Demokrasi. Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia. 
Jakarta  : BPS – Bappenas - UNDP Indonesia  

BPS dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan. 2002. Pembangunan Manusia 
dan Kesetaraan Gender:  Peta dan Disparitas Pencapaian Antar Wilayah 
Tahun 2002. Jakarta : BPS  

BPS. 2003.  Data dan Informasi Kemiskinan:  Buku 1 Propinsi. Jakarta : BPS  
BPS. 2003.  Data dan Informasi Kemiskinan:  Buku 2 Kabupaten. Jakarta : BPS  
BPS. 2003. Sensus Pertanian. Jakarta : BPS 
BPS, Departemen Sosial. 2004. Analisa Deskriptif Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 2003.  Jakarta : BPS – Departemen Sosial 
BPS, Departemen Sosial. 2004. Profil Penduduk Fakir Miskin 2003.  Jakarta : 

BPS – Departemen Sosial 
Dwiyanto, Agus dkk. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan 
Universitas Gadjah Mada 

 
DAFTAR PUSTAKA 



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 124 

Departemen Kesehatan. 2003. Profil Kesehatan Indonesia 2002. Jakarta : 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

GAPRI. 2003. Strategi Bersama Masyarakat Sipil Indonesia:  Empat Pilar 
Demokratisasi untuk Melawan Kemiskinan dan Pemiskinan. Jakarta : 
GAPRI  

Gugus Tugas I. 2004. Masalah Kemiskinan dan Kompleksitas 
Penanggulangannya. Jakarta : TKP3KPK Kementrian Koordinator Bidang 
Kesra.  

Gugus Tugas I. 2004.  Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan 
Berbasis Penciptaan Kesempatan. Jakarta : TKP3KPK Kementrian 
Koordinator Bidang Kesra 

Gugus Tugas II. 2004.  Akar Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Masyarakat. 
Jakarta : TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesra  

Gugus Tugas II. 2004.  Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan 
Kemiskinan. Jakarta : TKP3KPK Kementrian Koordinator Bidang Kesra  

Gugus Tugas II. 2004.  Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan 
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : TKP3KPK Kementrian 
Koordinator Bidang Kesra 

Gugus Tugas III. 2004. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan 
Berbasis Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Keluarga Miskin. 
Jakarta : TKP3KPK Kementrian Koordinator Bidang Kesra.  

Gugus Tugas IV. 2004.  Pemetaan Permasalahan Kemiskinan tentang 
Kerentanan dan Resiko Sosial Yang Terkait Dengan Perlindungan  Sosial. 
Jakarta : TKP3KPK Kementrian Koordinator Bidang Kesra  

Gugus Tugas IV. 2004. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan 
Berbasis Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Rentan dan Miskin. Jakarta : 
TKP3KPK Kementrian Koordinator Bidang Kesra 

ILO. 2003. Seri Rekomendasi Kebijakan:  Kerja Layak dan Penanggulangan 
Kemiskinan di Indonesia. Jakarta : ILO  

KIKIS. 2004. Hasil Kajian Kemiskinan Bersama Komunitas. Jakarta : KIKIS  
LPEM UI, PSE-KP UGM, PSP-IPB. 2004. Laporan Studi Dampak Kebijakan 

Ekonomi Makro terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jakarta. 
Jakarta : LPEM UI - PSE KP UGM – PSP IPB 

LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). 
2003. Laporan Akhir Proyek pelibatan Media Massa dalam Pemantauan 
PPK Fase II Tahap 1 Periode Oktober 2002-September 2003. Jakarta : 
LP3ES 

Office of The High Commissioner  for Human Rights. 2002. Draft Guidelines: A 
Human Right Approach to Poverty Reduction Strategies. United Nations 

Oktafiani, Rina. 2002.  Food Security And Rice Import Tariffs:  A Backroud 
Paper for The Indonesian Case Study On The Macroecomics of The 
Poverty Reductions. UNDP. Jakarta 



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 125 

PKPEK (Perkumpulan untuk Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan). 
2003. Hasil Monitoring Pelaksanaan PPK tahap II Di daerah Istimewa 
Yogyakarta. Periode Juni-Desember 2003. Dipresentasikan di Setda DIY 
1 Desember 2003 

Sjaifudian, Hetifah. 2002. Inovasi. Partisipasi. dan Good Governance: 20 
Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Bandung : The Ford 
Foundation dan Bandung Trust Advisory Group 

SMERU. 2004.  Laporan Hasil Konsolidasi Kajian Kemiskinan Partisipatif. 
Jakarta : SMERU  

Stalker, Peter and Satish Mishra. 2003. The Right To Development In 
Indonesia. Jakarta : UNSFIR  

Tim Konsultasi Publik RUU Pengelolan Sumberdaya Alam. 2004. Di Bawah Satu 
Payung: Hasil Konsultasi Publik RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam. 
Bappenas. Jakarta : Yayasan Kehati – Kemitraan  Multistakeholders 
Forrest Programm - Kantor Menneg Lingkungan Hidup 

TKP3KPK. 2004. Draft Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Jakarta : 
TKP3KP  

UNDP. 2003. Poverty Reduction and Human Rights: A Practice Note. UNDP 
WWF. 2004. Perubahan Ekonomi. Kemiskinan dan Lingkungan:  Laporan Tahap 

II. Jakarta : WWF  
WWF. 2003. Laporan Kegiatan Pengumpulan Informasi Konservasi dan 

Kemiskinan untuk Pengembangan Sistem Pengelolaan utan Berbasis 
Masyarakat di Pulau Lombok. Jakarta : WWF  

 
 



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 119 

 

 

 
 
 

 
 

 

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan 
sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat 
miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak 
dasar. Oleh sebab itu, rencana aksi penanggulangan kemiskinan dipusatkan 
pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, 
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,  tanah, lingkungan 
hidup dan sumberdaya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan 
memperhitungkan kemajuan secara bertahap.  

Rencana aksi penanggulangan kemiskinan disusun agar strategi nasional 
penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis 
dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, 
dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.  

1.  Rencana Aksi Pengelolaan Ekonomi Makro 

Kebijakan ekonomi makro merupakan landasan bagi terselenggaranya 
berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan ekonomi makro 
diarahkan pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan 
usaha, dan terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan kapabilitas 
masyarakat miskin. Dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar, kebijakan 
ekonomi makro perlu memperhitungkan empat tujuan yang saling berkaitan, 
yaitu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.  
 
1.1  Penciptaan Stabilitas Ekonomi Makro 
Stabilitas ekonomi akan meningkatkan kepastian berusaha yang merupakan 
syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas 
ekonomi diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan pendapatan riil 
masyarakat miskin. Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dilakukan 
melalui kebijakan moneter dan fiskal. 

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, kebijakan moneter diarahkan pada: 
(3) Mencegah terjadinya kelangkaan barang dan jasa terutama yang 

merupakan kebutuhan pokok masyarakat miskin 

LAMPIRAN  
 

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN 

2005-2009 
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(4) Memantapkan koordinasi Bank Indonesia dan pemerintah dalam 
pengendalian inflasi dan volalitas nilai tukar untuk mempertahankan 
pendapatan riil masyarakat, terutama masyarakat miskin 

Selain itu, kebijakan moneter didukung dengan penataan sistem perbankan 
yang juga diarahkan untuk meningkatkan akses permodalan untuk 
masyarakat miskin melalui: 
(4) Perluasan jangkauan pelayanan lembaga keuangan mikro dan 

memperingan persyaratan agunan yang diperlukan.  
(5) Perbaikan sistem manajemen dan operasi bank sehingga dapat terwujud 

penyaluran kredit bagi pengusaha kecil dan mikro dengan tingkat suku 
bunga yang rendah 

(6) Penegakkan hukum lainnya guna memperlancar penyaluran kredit bagi 
usaha kecil dan menengah 

Sementara itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal 
dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dan meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pengeluaran bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat. 
Langkah kebijakan fiskal yang dilakukan antara lain: 

1. Reorientasi, relokasi dan menajaman anggaran negara terutama 
penajaman alokasi dana dekonsentrasi bagi pemenuhan hak dasar rakyat 
miskin. 

2. Penetapan Dana Alokasi Khusus untuk pemenuhan hak dasar masyarakat 
miskin, 

3. Penentuan, penyaluran dan pengelolaan dana perimbangan yang 
transparan dalam upaya pemenuhan hak dasar masyarakat miskin 

4. Realokasi belanja subsidi yang tidak efektif dan efisien untuk 
meningkatkan anggaran bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat,  

5. Pembaharuan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah 
6. Pengembangan mekanisme pengendalian dan pengawasan (safeguarding) 

dalam penentuan, penyaluran dan pengelolaan dana perimbangan yang 
transparan dalam upaya pemenuhan hak dasar masyarakat miskin. 

7. Penataan administrasi perpajakan yang transparan dan efisien; 
penghapusan berbagai tindak penggelapan pajak;  

8. Penyesuaian pendapatan tidak kena pajak (PTKP) pada tingkat pendapatan 
yang mengurangi beban masyarakat miskin dari kewajiban membayar 
pajak;  

9. Pengembangan pajak progresif dengan ekstensifikasi dan intensifikasi 
penerimaan pajak terutama untuk pajak penghasilan. 

10. Pemberantasan berbagai tindak penyimpangan guna meningkatkan 
penerimaan negara yang penting bagi peningkatan pembangunan 
termasuk pemenuhan hak dasar masyarakat miskin. 

11. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan berbagai 
asset negara  

12. Penghapusan berbagai illegal logging, illegal fishing, penyelundupan dan 
tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. 
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13. Reformasi perencanaan, penyaluran dan pemanfaatan utang dan hibah 
yang terarah dan tepat sasaran 

14. Pelembagaan partisipasi publik penyusunan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan anggaran negara.  

1.2  Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 
Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui berbagai 
kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan investasi, meningkatkan 
produktivitas, memperluas perdagangan, dan meningkatkan pembangunan 
infrastruktur. 

Investasi pemerintah yang diarahkan pada pengembangan prasarana sosial 
dasar dan infrastruktur perdesaan merupakan prasayarat bagi peningkatan 
investasi swasta. Langkah kebijakan yang dilakukan untuk mengembangkan 
investasi antara lain: 

(5) Pengembangan sistem insentif yang lebih menarik untuk memberikan 
kemudahan bagi calon penanam modal. 

(6) Penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan pemberian ijin 
terutama bagi usaha mikro dan kecil, serta koperasi. 

(7) Sinkronisasi berbagai kebijakan kementerian/lembaga untuk terutama 
investasi di daerah tertinggal dan daerah perbatasan 

(8) Revitalisasi kelembagaan penanaman modal baik di pusat maupun daerah 
yang lebih memberikan kemudahan terutama masyarakat kurang mampu  

(9) Pembatalan berbagai peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
yang menghambat pengembangan investasi terutama bagi usaha mikro, 
kecil, dan koperasi 

(10) Penghapusan berbagai hambatan, tindakan pemerasan dan pungutan liar 
yang menyebabkan tingginya biaya investasi, termasukusaha kecil, 
menengahdan koperasi. 

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas antara 
lain: 
(3) Pengembangan agribisnis dengan tetap mengutamakan peningkatan 

kesejahteraan petani  
(4) Pengembangan industri pertanian (agroindustri) yang didasarkan pada 

penelitian dan pengembangan komoditas unggulan dengan 
mengutamakan usaha kecil dan mikro, dan koperasi  

(5) Revitalisasi industri kecil dan menengah melalui penelitian dan 
pengembangan komoditas unggulan, penguatan kemitraan dan kerjasama 
dengan usaha kecil dan mikro, dan koperasi dengan swasta. 

(6) Penguatan lembaga pertanian dan perdesaan  
(7) Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatan 

kemampuan dan produktivitas petani dan nelayan 
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(8) Pencegahan konversi lahan pertanian produktif. 

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk memperluas perdagangan antara 
lain: 

(2) Penyederhanaan prosedur ekspor dan impor terutama hasil usaha kecil 
dan mikro, dan koperasi 

(3) Penghapusan berbagai peraturan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah tentang pajak, pungutan dan retribusi yang menghambat 
perdagangan antardaerah dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi 

(4) Pengawasan dan pengamanan jalur distribusi dan perdagangan dari 
berbagai tindak kriminal, pemerasan dan pungutan liar,  

(5) Peningkatan promosi dan kerjasama industri dan perdagangan 
internasional dengan melibatkan secara langsung pelaku usaha kecil dan 
mikro, dan koperasi. 

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk membangun infrastruktur antara 
lain: 
(3) Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan di daerah perdesaan 

terutama yang menghubungkan pusat kegiatan usaha kecil dan 
menengah, dan koperasi dengan ruas jalur utama distribusi dan pusat 
perdagangan 

(4) Restrukturisasi pengelolaan jalan tol, pelabuhan, bandar udara, terminal 
bus, dan stasiun kereta api untuk meningkatkan layanan angkutan barang 
dan penumpang secara lebih efisien, efektif dan manusiawi. 

(5) Meningkatkan kualitas jasa layanan sarana dan prasarana bagi masyarakat 
miskin (energi, listrik, air dan telekomunikasi) 

(6) Meningkatkan aksesibilitas pemanfaatannya terutama bagi masyarakat 
yang tinggal di daerah perdesaan dan kawasan tertinggal. 

1.3   Perluasan Kesempatan Kerja  dan Berusaha 
Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui berbagai kebijakan yang 
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan porduktifitas 
usaha dan meningkatkan produktivitastenaga kerja usaha.    

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja antara 
lain: 
(4) Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif bagi usaha koperasi, usaha 

mikro dan usaha kecil sebagai pengganti agunan 
(5) Perlindungan dan dukungan bagi pengembangan lembaga keuangan 

mikro 
(6) Penguatan Lembaga Keuangan Mikro  
(7) Penciptaan iklim yang kondusif bagi KUKM 
(8) Peningkatan kapasitas, kapabilitas dan efisiensi usaha 
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(9) Memberikan  kepastian kegiatan dan lokasi usaha dan perlindungan dari 
praktek-praktek curang 

(10) Penguatan Usaha Koperasi, dan Usaha Mikro dan Kecil 
(11) Penyediaan kemudahan dan pembinaan memulai usaha 
(12) Revitalisasi dan perluasan usaha perkebunan, perikanan dan peternakan  
(13) Pengembangan usaha di luar pertanian (off farm) di perdesaan  
(14) Perluasan usaha di kawasan pesisir dan daerah tertinggal, Pengembangan 

industri yang menyerap tenaga kerja  
(15) Pembangunan infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja 
(16) Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dan perusahaan. 

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga 
kerja antara lain: 
(4) Pengembangan dan pengenalan teknologi tepat bagi tenaga kerja sesuai 

dengan sumber daya lokal 
(5) Pembinaan dan pendampingan kegiatan usaha dan industri berskala 

kecil/mikro 
(6) Revitalisasi Balai Latihan Tenaga Kerja 
(7) Penumbuhan kembali sistem penyuluhan, termasuk revitalisasi Balai 

Penyuluh Pertanian/Nelayan  
(8) Pengembangan pendidikan dan latihan tenaga kerja,  
(9) Pengembangan standar kompetensi kerja melalui lembaga pendidikan dan 

pelatihan 
(10) Pengembangan standar kompetensi  serta sertifikasi pekerja. 

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas usaha 
meliputi:  
1. Penciptaan iklim yang kondusif bagi usaha mikro-kecil yang mendukung 

kepada peningkatan kapasitas, kapabilitas dan efisiensi usaha terutama 
penghapusan hambatan usaha; 

2. Penyediaan dan perkuatan lembaga-lembaga pendukung pengembangan 
usaha mikro - kecil meliputi teknologi, pasar dan informasi; 

3. Penggalangan pengusaha mikro dan kecil untuk berkoperasi sebagai 
wahana pengembangan usaha bersama  

4. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan 
pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster 
disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai, 
termasuk di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. 
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1.4  Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah 
Upaya pengurangan kesenjangan dilakukan melalui berbagai langkah 
kebijakan yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah 
tertinggal dan terpecil, wilayah perbatasan, wilayah pasca konflik dan wilayah 
pasca bencana alam.  

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan 
antarwilayah antara lain: 
(7) Pengembangan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial 

ekonomi di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah pasca konflik 
dan daerah pasca bencana alam. 

(8) Pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan investasi swasta di 
daerah tertinggal dan daerah perbatasan. 

(9) Penataan kebijakan tata ruang nasional untuk mendorong optimalisasi 
sumberdaya pembangunan  

(10) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, terutama di daerah 
tertinggal, daerah perbatasan, daerag pasca konflik dan daerah pasca 
bencana alam. 

(11) Pengembangan klaster industri terutama industri kecil dan industri 
rumahtangga di daerah tertinggal dan daerah perbatasan. 

(12) Memberikan prioritas dana dekonsentrasi dan  dana alokasi khusus untuk 
menanggulangi kesenjangan antarwilayah. 

(13) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam 
pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal. 

2.  Rencana Aksi Pemenuhan Hak Dasar 
Rencana aksi pemenuhan hak dasar memuat tujuan dan target yang ingin 
dicapai selama lima tahun dengan target terukur sejauh data dan informasi 
tersedia, dan target kualitatif, langkah kebijakan, dan pelaksana. 

Pelaksanaan rencana aksi menegaskan adanya kewajiban pokok (core 
obligation) bagi pemerintah sebagai pemegang mandat untuk menggunakan 
sumberdaya secara maksimal dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar 
rakyat secara bertahap dan progresif. Pemerintah juga mempunyai kewajiban 
untuk memastkan bahwa hak-hak dasar masyarakat miskin dapat terpenuhi 
(obligation to result). 

Dalam menjalankan rencana aksi, pemerintah mempunyai kewajiban untuk 
mengelola anggaran, menerbitkan peraturan dan melakukan tindakan 
(obligation to conduct) yang didasarkan pada hukum yang berlaku sehingga 
menjamin pemenuhan hak dasar, tidak menciptakan hambatan dan beban 
bagi masyarakat miskin, dan tidak mematikan inisiatif yang dilakukan oleh 
berbagai pihak. 
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Selain itu, pemerintah dapat membangun kerjasama dengan berbagai pihak 
baik swasta, pemerintah negara lain, dan lembaga internasional dalam 
pemenuhan hak dasar rakyat. 

2.1.  Pemenuhan Hak atas Pangan 
Tujuan :   Memenuhi kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau serta 

meningkatkan status gizi masyarakat miskin terutama ibu, bayi 
dan anak balita.  

Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
Meningkatkan 
pengetahuan 
masyarakat miskin 
tentang  
diversifikasi 
pangan tanpa 
diskriminasi 
gender. 

Kampanye  
pentingnya gizi 
yang berimbang 
dan tidak 
diskriminatif 
gender  

Kementerian 
KOMINFO,  
Dept. Kesehatan,  
Pemerintah Daerah. 

Menurunnya  
prsentase 
penduduk 
dibawah garis 
kemiskinan 
pangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Persentase penduduk 
dibawah garis 
kemiskinan makanan 
(setara 2100 Kilo 
Kalori/kapita/hari) 

2. Presentase anak 
balita dengan status 
gizi buruk 

 
Menjamin 
kecukupan 
pangan 
masyarakat 
miskin dan 
kelompok rentan 
akibat 
goncangan 
ekonomi, sosial 
dan bencana 
alam 

Pemberian bantuan 
pangan sesuai 
dengan bahan 
makanan pokok 
setempat   

Perum Bulog 
Dept.  Pertanian 
Dept.  Dalam Negeri 
Pemerintah Daerah. 

Kampanye tentang 
gizi berimbang 

Dept. Sosial, 
Dept.  Pendidikan 
Nasional 
Dept. Kesehatan, 
Dept. Dalam Negeri. 

Peningkatan 
pengetahuan 
masyarakat 
miskin tentang 
gizi dan 
perawatan anak Revitalisasi 

Posyandu  utnuk 
pembinaan 
keluarga tentang 
gizi dan perawatan 
anak 

Dept. Sosial, 
Dept. Kesehatan, 
Dept. Dalam Negeri. 

Menurunnya 
angka gizi 
kurang pada 
balita 
menjadi 20% 
pada tahun 
2009. 
 

3. Presentase anak 
balita dengan status 
gizi buruk 

Menjamin 
kecukupan gizi 
balita yang 
berasal dari 
keluarga miskin 

Penyediaan 
makanan tambahan 
atau pemulihan, 
terutama pada 
bayi, anak balita, 
dan ibu hamil  
 

Dept. Sosial, 
Dept.  Pendidikan 
Nasional 
Dept. Kesehatan, 
Dept. Dalam Negeri, 
Dept. Pertanian, 
Pemerintah Daerah 

Revitalisasi Dewan 
Ketahanan Pangan 
Daerah dan  
 

Dept. Pertanian, 
Dept. Dalam Negeri, 
Pemerintah Daerah. 

Meningkatkan 
kapasitas 
pemerintah 
daerah dan 
masyarakat dalam 
mendukung 
ketahanan pangan 
lokal 

Revitalisasi 
lumbung pangan 
masyarakat 

Dept. Pertanian, 
Dept. Dalam Negeri, 
Pemerintah Daerah. 

Meningkatnya 
ketahanan 
pangan lokal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jumlah cadangan 
bahan pangan 
pokok perkapita 

2. Pengeluaran riil per 
kapita  

3. Harga bahan 
pangan pokok  

4. Jumlah 
desa/kelurahan 
yang terjadi kasus 
busung 

Meningkatkan 
efisiensi produksi 
dan pasca panen  

Pemberian subsidi 
dan kemudahan 
kepada petani  

Dept. Pertanian, 
Dept. Keuangan, 
Dept. PU, 
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Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
Pemerintah Daerah  

Intensifikasi, 
ekstensifikasi, 
diversifikasi dan 
rehabilitasi 
prasarana 
pendukung 

Dept. PU,  
Dept. Pertanian, 
Pemerintah Daerah  

pengolahan 
pangan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Penelitian, 
pengembangan 
dan penerapan 
teknologi pangan  

Dept. Pertanian,  
Menristek,  
Pemerintah Daerah 

Pemantauan 
ketersediaan 
pangan dan harga 
bahan pangan di 
pasar induk dan 
pasar tradisional 
eceran. 

Dept. Pertanian, 
Dept. Perdagangan 
Perum Bulog, 
Pemerintah Daerah  

Menyempurna 
kan sistem 
penyediaan, 
distribusi  dan 
harga pangan 

Penguatan 
kerjasama 
antardaerah dalam 
penyediaan dan 
distribusi pangan 

Dept.  Dalam Negeri 
Pemerintah Daerah 

Pengendalian tarif 
impor secara 
efektif dan 
berpihak pada 
petani. 

Dept.  Keuangan,  
Dept. Perindustrian, 
Dept. Perdagangan,  
Perum Bulog 

Pengaturan  Harga 
Pembelian 
Pemerintah (HPP) 
terhadap gabah 
petani 

Dept.  Keuangan,   
Dept. Perdagangan, 
Dept. Pertanian, 
Perum Bulog 

Meningkatkan 
pendapatan 
petani pangan 
dan sekaligus 
melindungi 
produk pangan 
dalam negeri dari 
pangan impor 

Pengawasan dan 
penegakan hukum 
untuk mengurangi 
penyelundupan 
bahan pangan 

Polri,  
Dept. Kehakiman, 
Kejaksaan,  
Dept. Perdagangan, 
Dept. Perindustrian, 
Perum Bulog 

 
 
 
 
 

lapar/HO/kurang 
gizi/marasmus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatkan 
sistem 
kewaspadaan gizi 
dan rawan  
pangan   

Pengembangan 
sistem deteksi dini 
kegagalan panen 
dan rawan pangan 

Dept. Pertanian, 
BMG,  
BPS, 
Pemerintah Daerah 

 

2. 2.  Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan   

Tujuan :  Memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan 
yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi gender.   

Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
Kampanye secara 
intensif yang ditujukan 
pada masyarakat miskin 
tentang kesehatan pada 
saat kehamilan, 
persalinan dan masa 
nifas, tumbuh kembang 
dan gizi balita, 
pencegahan penyakit 
menular pada anak 

Dept. 
Kesehatan, 
BKKBN, 
Pemerintah 
Daerah. 
 

1. Menurunnya 
angka 
kematian 
bayi dan 
balita 
menjadi 
25/1000 
dan 
40/1000 
kelahiran 
hidup pada 

1. Angka Kematian Bayi 
(IMR) 

2. Angka Kematian Balita 
(Under 5 Mortality Rate) 

3. Angka cakupan 
imunisasi berdasarkan 
Universal Child 
Immunization (UCI) 

 
 

Meningkatkan 
peran serta 
masyarakat 
dalam 
menentukan 
pelayanan 
kesehatan yang 
terjangkau 

Revitalisasi Posyandu Dept. 
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Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
dan Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya 
Masyarakat (UKBM) 
lainnya  

Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah, 
BKKBN. 

Penyediaan data pilah 
kesehatan di setiap 
daerah dan nasional 

Dept. 
Kesehatan,  
Pemerintah 
Daerah,  
BPS, 
BKKBN 

Peningkatan  alokasi 
anggaran kesehatan 
yang menjawab 
kebutuhan masyarakat 
miskin   

Dept. 
Kesehatan, 
Dept. 
Keuangan, 
Pemerintah 
Daerah 
 

Penetapan SPM (standar 
pelayanan minimum ) 
bidang kesehatan 
sebagai tolok ukur 
pemenuhan hak atas 
pelayanan kesehatan 

Dept.  
Kesehatan  
Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah 

Penempatan Dokter dan 
Bidan di Desa atau 
tenaga kesehatan 
terampil lain di daerah 
terpencil, tertinggal, dan 
terisolasi 

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah. 

Peningkatan 
ketersediaan obat 
esensial dan perbekalan 
kesehatan yang 
terjangkau di daerah 
terpencil 

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah. 

tahun 2009.   
 
2. Meningkatn

ya jumlah 
anak yang 
diimunisasi 
campak 
sebelum 
usia satu 
tahun 
menjadi 90% 
pada tahun 
2009. 

 

Meningkatkan 
ketersediaan 
pelayanan 
kesehatan 

Perluasan  jangkauan 
Puskesmas melalui 
Puskesmas keliling,  
Puskesmas pembantu, 
jaringan Puskesmas, dan  
Pos pengobatan pada 
daerah tertinggal dan 
daerah  terpencil  

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah. 

Kampanye tentang  masa 
kehamilan, persalinan 
dan masa nifas 

Dept. 
Kesehatan, 
Meneg 
Kominfo 
Pemerintah 
Daerah, 
BKKBN. 

Peningkatan 
pengetahuan kesehatan 
reproduksi pasangan 
usia subur dan remaja 

Dept. 
Kesehatan, 
BKKBN, 
Pemerintah 
Daerah. 

Kampanye tentang  
program keluarga 
berencana dan alat 
kontrasepsi aman  

 

Revitalisasi Posyandu 
dan Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya 
Masyarakat (UKBM) 
lainnya  

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah, 
BKKBN. 

1. Menurunnya 
angka 
kematian 
ibu menjadi 
kurang dari 
226/100 
ribu 
kelahiran 
hidup pada 
tahun 2009 

2. Meningkatn
ya 
pertolongan 
persalinan 
oleh tenaga 
kesehatan 
terlatih 
menjadi 90% 
pada tahun 
2009. 

 
 

1. Angka Kematian Ibu 
(AKI) 

 
2. Persentase 

pertolongan 
persalinan oleh 
tenaga kesehatan 
terlatih 

 

Meningkatkan 
peran serta 
masyarakat 
dalam 
menentukan 
pelayanan 
kesehatan 
reproduksi 
yang bermutu 
dan terjangkau 
 

Penanggulangan kurang Dept. 
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Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
energi protein, anemia 
gizi besi, gangguan 
akibat kurang yodium, 
kurang vitamin A dan 
kekurangan gizi mikro 
lainnya pada ibu  

Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah. 

Peningkatan alokasi 
anggaran kesehatan 
yang menjawab 
kebutuhan masyarakat 
miskin   

Dept. 
Kesehatan, 
Dept. 
Keuangan, 
Pemerintah 
Daerah 
 

Penetapan SPM (standar 
pelayanan minimum ) 
bidang kesehatan 
sebagai tolok ukur 
pemenuhan hak atas 
pelayanan kesehatan 

Dept.  
Kesehatan  
Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah 

Pelayanan Keluarga 
Berencana (KB) dan 
kesehatan reproduksi 
yang aman 

Dept. 
Kesehatan 
Pemerintah 
Daerah 
BKKBN. 

Penempatan Dokter dan 
Bidan di Desa atau 
tenaga kesehatan 
terampil lain di daerah 
terpencil, tertinggal, dan 
terisolasi 

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah,  
 

Peningkatan 
ketersediaan alat 
kontrasepsi, obat 
esensial dan perbekalan 
kesehatan yang 
terjangkau di daerah 
terpencil 

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah, 
BKKBN. 

Meningkatkan 
ketersediaan 
pelayanan 
kesehatan yang 
bermutu dan 
terjangkau bagi 
masyarakat 
miskin 
. 

Perluasan  jangkauan 
Puskesmas melalui 
Puskesmas keliling,  
Puskesmas pembantu, 
jaringan Puskesmas, dan  
Pos pengobatan pada 
daerah tertinggal dan 
daerah  terpencil  

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah 

Meningkatkan 
peran serta 
masyarakat 
dalam 
menentukan 
dan 
menyelenggara
kan  pelayanan 
kesehatan 
untuk penyakit 
menular, 
khususnya TBC, 
Malaria dan HIV 
Aids 

Kampanye tentang  
pencegahan penyakit  
menular,  terutama TBC, 
malaria dan HIV/AIDS 
serta perilaku hidup 
sehat  

Dept. 
Kesehatan, 
BKKBN, 
Pemerintah 
Daerah 

1. Menurunnya 
angka 
prevalensi 
HIV/AIDS 
menjadi 
0,9% pada 
tahun 2009 

 
2. Menurunnya 

angka 
kesakitan 
malaria 
menjadi 5 
per 1.000 
penduduk 
pada tahun 
2009 

 
3. Meningkatn

ya angka 

1. Angka prevalensi 
HIV/AIDS 

2. Angka kesakitan 
malaria 

3. Angka deteksi kasus 
TBC 

4. Angka Pengobatan 
DOTS 

 

Meningkatkan 
ketersediaan 
pelayanan 
kesehatan yang 
bermutu dan 
terjangkau bagi 

Peningkatan  alokasi 
anggaran kesehatan 
untuk [enanggulangan 
penyakit menular, 
khususnya malaria, TBC, 
dan HIV Aids 

Dept. 
Kesehatan, 
Dept. 
Keuangan, 
Pemerintah 
Daerah 
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Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
 

Penetapan SPM (standar 
pelayanan minimum ) 
bidang kesehatan 
sebagai tolok ukur 
pemenuhan hak atas 
pelayanan kesehatan 

Dept.  
Kesehatan  
Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah 

Menjamin ketersediaan 
Obat untuk DOTS  

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah, 
 

Peningkatan  pola hidup 
sehat keluarga miskin 

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah, 
BKKBN. 

Penempatan Dokter dan 
Bidan di Desa atau 
tenaga kesehatan 
terampil lain di daerah 
terpencil, tertinggal, dan 
terisolasi 

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah 

Peningkatan 
ketersediaan, obat 
malaria, TBC Paru dan 
anti retroviral bagi 
masyarakat miskin 

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah 

deteksi 
kasus 
tuberkulosis 
paru yang 
ditemukan 
pada tahun 
2005 
menjadi 70% 
dan 
pengobatan 
DOTS yang 
berhasil 85% 
pada tahun 
2009 

 
 

masyarakat 
miskin, 
terutama untuk 
penyakit TBC, 
malaria dan 
HIV/AIDS 

Perluasan  jangkauan 
Puskesmas melalui 
Puskesmas keliling,  
Puskesmas pembantu, 
jaringan Puskesmas, dan  
Pos pengobatan pada 
daerah tertinggal dan 
daerah  terpencil  

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah 

 

2.3.   Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan 

Tujuan :  Memenuhi hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan 
pendidikan dasar yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi 
gender.  

Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 

Penyusunan Standar 
Pelayanan Minimum 
pada jalur 
pendidikan 
SD/MI/Paket A 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 

Dept. Sosial, 

Pemerintah Daerah 

Meningkatnya 
angka 
partisipasi 
siswa 
pendidikan 
dasar 

1.  Angka 
partisipasi 
kasar (APK) dan 
angka 
partisipasi 
murni (APM) 
siswa 
SD/MI/Paket A 

1. APK siswa 
SD/MI/ Paket 
A laki-laki dan 
perempuan 
yang berasal 
dari keluarga 
miskin 

2. APM siswa 
SD/MI/Paket A 
laki-laki dan 
perempuan 
yang berasal 
dari keluarga 

Meningkatkan 
pelayananan 
pendidikan 
dasar yang 
bermutu 

Kampanye program 
wajib belajar 9 
tahun  

Depdiknas, 

Dept. Agama, 

Dept. Sosial, 

Meneg Kominfo, 

Pemerintah Daerah 
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Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 

Pemberian Makanan 
Tambahan  Anak 
Sekolah (PMTAS) 
bagi seluruh siswa 
SD/MI dan SDLB. 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 

Pemerintah Daerah 

 

 

Pemberian beasiswa 
dan pembebasan 
biaya pendidikan. 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Dept. Sosial, 

Pemerintah Daerah 

Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
penyelenggaran  
pendidikan 
dasar 9 tahun 

Peningkatan peran 
aktif masyarakat 
miskin dalam 
Dewan Pendidikan 
dan Komite Sekolah 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Pemerintah Daerah. 

Penyediaan bantuan 
biaya operasional 
pendidikan  

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Dept. Sosial, 

Pemerintah Daerah. 

Rehabilitasi dan 
revitalisasi sarana 
dan prasarana 
pendidikan 
terutama yang 
berada di wilayah 
konflik dan bencana 
alam 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 

Pemerintah Daerah. 

Penyediaan buku 
pelajaran dan 
modul bagi peserta 
didik  yang berasal 
dari keluarga miskin  

Depdiknas, 

Dept. Agama, 

Pemerintah Daerah. 

 

Penyediaan 
pendidik dan tenaga 
kependidikan 
terutama di daerah 
perdesaan, wilayah 
terpencil , 
kepulauan dan 
kantong-kantong 
kemiskinan. 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Dept. Sosial, 

Pemerintah Daerah 

 

laki-laki dan 
perempuan 
yang berasal 
dari keluarga 
miskin  menjadi   
109 persen dan 
96 persen pada 
tahun 2009. 

2.  Angka 
partisipasi 
kasar (APK) dan 
angka 
partisipasi 
murni (APM) 
siswa 
SLTP/MTs/Paket 
B laki-laki dan 
perempuan 
yang berasal 
dari keluarga 
miskin menjadi  
71 persen dan 
57,5 persen 
pada tahun 
2009.   

 

miskin  

3. APK siswa 
SLTP/MTs/Pak
et B laki-laki 
dan 
perempuan 
yang berasal 
dari keluarga 
miskin 

4. APM siswa 
SLTP/MTs/Pak
et B laki-laki 
dan 
perempuan 
yang berasal 
dari keluarga 
miskin 

Meningkatkan 
mutu Pendidikan  
SD/MI/Paket A 

 

 

 

Peningkatan  
anggaran untuk 
insentif tenaga 
kependidikan, 
terutama yang 
bertugas di  
SD/MI/Paket A di 
perdesaan, daerah 
terpencil  dan 
komunitas miskin.  

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Dept. Sosial, 

Pemerintah Daerah 
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Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 

Perluasan 
kesempatan bagi 
siswa berprestasi 
dari keluarga miskin 
untuk melanjutkan 
ke jenjang  
menengah atas dan 
pendidikan tinggi  
tanpa dipungut 
biaya apapun. 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 

Pemerintah Daerah. 

Meningkatnya   
angka 
partisipasi 
kasar (APK) dan 
angka 
partisipasi 
murni (APM) 
siswa  SLTA 
(SMU/MA/ 
Paket C dan 
SMK) laki-laki 
dan perempuan 
yang berasal 
dari  keluarga 
miskin menjadi  
35 persen dan 
28,5 pada 
tahun 2009 

APK siswa  
SLTASMU/MA/ 
Paket C dan SMK) 
laki-laki dan 
perempuan yang 
berasal dari  
keluarga miskin 

 

APM siswa  
SLTASMU/MA/ 
Paket C dan SMK) 
laki-laki dan 
perempuan yang 
berasal dari  
keluarga miskin 

Memperluas 
Kesempatan 
bagi anak 
berprestasi dari  
keluarga  miskin 
untuk  
melanjutkan  
pendidikannya 
ke jenjang 
pendidikan 
menengah atas 
dan pendidikan 
tinggi  

Pemberian beasiswa 
dan subidi khusus 
bagi siswa yang 
prestasi dan berasal 
dari keluarga  
miskin 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 

Pemerintah Daerah. 

Penyediaan fasilitas 
air bersih dan 
sarana sanitasi 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 

Dept. PU, 

Pemerintah Daerah. 

Rehabilitasi dan 
revitalisasi sarana 
dan prasarana 
pendidikan yang 
rusak termasuk 
yang berada di 
wilayah konflik dan 
bencana alam 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 

Dept. PU, 

Pemerintah Daerah. 

Penyediaan 
perpusatakaan 
sekolah 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 

Pemerintah Daerah. 

Pengadaan guru 
bermutu 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 

Pemerintah Daerah. 

Meningkatnya 
jumlah satuan 
pendidikan di 
daerah 
perdesaan dan 
komunitas 
miskin di 
perkotaan dan 
perdesaan yang 
memiliki 
fasilitas air 
bersih dan 
sarana sanitasi, 
guru bermutu, 
buku dan 
perpustakaan 
yang memadai  
pada tahun 
2009. 

 

1. Jumlah 
satuan 
pendidikan yang 
memiliki 
fasilitas air 
bersih dan 
sarana sanitasi 

2. Jumlah 
satuan 
pendidikan  
yang memiliki 
guru bermutu 

3. Jumlah 
satuan 
pendidikan  
yang memiliki 
buku dan 
perpustakaan 

Meningkatkan 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
pendidikan yang 
berkualitas di 
daerah 
perdesaan, 
wilayah terpencil 
dan kepulauan 

 

Peningkatan 
kualitas guru  

Depdiknas, 

Dept. Agama, 

Pemerintah Daerah. 

Memberikan 
dukungan dan 
penghargaan bagi 
masyarakat yang 
terlibat dalam 
penyelenggaraan 
pendidikan khusus 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Pemerintah Daerah. 

Meningkatnya 
layanan 
pendidikan 
khusus bagi 
anak jalanan, 
pekerja anak 
dan anak dari 
daerah terpencil 
menjadi tiga 
kali dari yang 
terdaftar saat 
ini pada tahun 
2009.  

 

1. Jumlah 
pekerja anak 
dan anak 
jalanan yang 
mendapat 
pendidikan 
khusus 

2. Jumlah 
layanan 
pendidikan 
khusus di 
daerah terpencil 

Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat 
dalam proses 
penyelenggaraan 
pendidikan 
khusus dan 
pendidikan 
layanan khusus. 

 

 

Peningkatan  
kerjasama dengan 
swasta dan 
pengusaha dalam 
memberikan 
beasiswa, magang, 
kerja praktek, dan 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Pemerintah Daerah. 



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 132 

Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 

bantuan lainnya   

Perluasan  
jangkauan 
pendidikan 
khusus dan 
pendidikan 
layanan khusus 
bagi siswa dari 
keluarga miskin. 

Penyelenggaraan 
pelayanan 
pendidikan bagi 
anak dengan 
kemampuan 
berbeda (diffable), 
pekerja anak, anak 
jalanan, anak 
korban konflik dan 
bencana alam, 
tanpa diskriminasi 
gender. 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Dept. Sosial, 

Pemerintah Daerah. 

Pengembangan 
model, prasarana 
dan sarana belajar 
untuk Pendidikan 
Anak Usia Dini  
terutama di 
perkotaan dan 
perdesaan serta 
kantong-kantong 
kemiskinan. 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Dept. Sosial, 

Pemerintah Daerah. 

Peningkatan  jumlah 
dan penyebaran 
kelompok Belajar 
program Paket A 
dan B. 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Dept. Sosial, 

Pemerintah Daerah 

 

Perluasan  jumlah 
dan sarana  
Program Keaksaraan 
Fungsional tanpa 
diskriminasi gender. 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Dept. Sosial, 

Pemerintah Daerah 

Meningkatkan 
pelayanan 
pendidikan non-
formal 

 

Pemberian beasiswa 
bagi peserta didik 
pendidikan non-
formal dari keluarga 
miskin 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Dept. Sosial, 

Pemerintah Daerah 

Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat 
dalam program 
keaksaraan 
fungsional bagi 
penduduk 
miskin 

Peningkatan  
kerjasama 
masyarakat dan 
swasta dalam 
memberikan 
beasiswa  

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Pemerintah Daerah. 

Menurunnya 
angka buta 
aksara usia 15 
tahun keatas  
menjadi   5% 
pada tahun 
2009 

1. Angka 
buta huruf pada 
penduduk 
miskin berusia 
di atas  15  
tahun (laki-laki 
dan perempuan) 

 

2. Jumlah 
pemuda dan 
orang dewasa 
dari keluarga 
miskin yang 
mengikuti 
kursus 
keterampilan 

 

3. Jumlah 
lembaga yang 
menyelenggarak
an kursus 
keterampilan 
bagi orang 
miskin 

 

Meningkatkan 
mutu pendidikan  
keaksaraan 
funsional bagi 
penduduk 
miskin  

Pengembangan 
kurikulum, bahan 
ajar, dan model-
model pembelajaran 
pendidikan 
keaksaraan 
fungsional yang 
mengacu pada 
standar nasional. 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Dept. Sosial, 

Pemerintah Daerah. 
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Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 

Pengembangan  
pelatihan  
keterampilan hidup 
(life skill) melalui 
lembaga kursus 
yang berasal dari 
keluarga miskin. 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Dept. Sosial, 

Dept.  Tenaga Kerja 
dan Trnasmigrasi 

Pemerintah Daerah. 

Meningkatnya 
ketrampilan 
hidup (life skill) 
penduduk 
miskin 

Jumlah orang 
miskin yang 
mengikuti 
pendidikan 
ketrampilan 

Perluasan 
jangkauan 
pendidikan 
keterampilan 
bagi masyarakat 
miskin 

Pemberdayaan 
lembaga kursus 
yang melayani 
pelatihan bagi 
warga belajar dari 
keluarga miskin. 

Depdiknas, 

Dept. Agama, 
Dept. Sosial, 

Dept.  Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

Pemerintah Daerah. 

 

2.4.  Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Berusaha 
Tujuan :  memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan yang layak dan 

kesempatan berusaha, serta pengembangan usaha tanpa 
diskriminasi gender. 

 Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
Pelatihan 
keterampilan 
kepada angkatan 
kerja muda yang 
tidak terdidik agar 
lebih memiliki 
kemampuan dalam 
bekerja dan 
berusaha 

Deprt. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, 
Dept. Dalam Negeri,  
Kadin, Pemerintah 
Daerah. 

Penyebarluasan 
informasi mengenai 
proses perekrutan 
buruh migran 
secara legal dan 
hak-hak buruh 
migran 

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi,  
Dept. Dalam Negeri, 
Pemerintah Daerah. 

Pelatihan pada 
buruh migran 
mengenai bahasa, 
kultur, dan 
keterampilan yang 
akan mendukung 
buruh migran 
dalam bekerja di 
negara tujuan 

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, 
Dept. Dalam Negeri, 
Pemerintah Daerah. 

Berkurangnya 
angka 
pengangguran 
terbuka 
menjadi 5,1% 
tahun 2009 

1. Tingkat Patisipasi 
Angkatan Kerja  
(L/P) 

2. Pengangguran 
Terbuka (L/P) 

3. Angka Setengah 
Pengangguran 
Terbuka 

4. Angka pencari 
kerja yang dilatih  
di BLK/LLK 

5. Jumlah penduduk 
miskin yang 
bekerja di sektor 
formal 

6. Jumlah penduduk 
miskin yang 
bekerja di sektor 
informal  

7. Jumlah TKI yang 
dikirim ke luar 
negeri secara 
legal 

 

Meningkatkan 
pengetahuan dan 
keterampilan 
masyarakat miskin 
dalam 
mengembangkan 
kemampuan kerja 
dan berusaha 

Pelatihan kepada 
masyarakat miskin 
dan masyarakat 
dengan 
kemampuan 
berbeda agar dapat 
mengakses 
pekerjaan layak 
dan 
mengembangkan 
usaha 

Dept. Koperasi dan 
UKM,  
Kadin,  Pemerintah 
Daerah. 
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 Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
Peningkatan 
kerjasama bilateral 
dalam rangka 
perluasan 
kesempatan kerja 

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi,  
Dept. Luar Negeri,  
Pemerintah Daerah 

Meningkatkan 
kemitraan global 
dalam rangka 
memperluas 
kesempatan kerja 
dan meningkatkan 
perlindungan kerja 

Peningkatan 
kerjasama bilateral 
dalam rangka 
perlindungan 
terhadap tenaga 
kerja  

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi,  
Dept. Luar Negeri,  
Pemerintah Daerah 

Mengembangkan 
kurikulum 
pelatihan 
berstandar 
kompetensi 

Meningkatkan 
kesadaran tentang 
berstandar 
kompetensi kerja 
 
 Mengembangkan 

Standar 
Kompetensi SDM 

Depnektrans 
Depdagri 
Pemda 
Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi 
(BNSP) 

Pengembangan 
hubungan 
industrial yang 
dilandasi hak-hak 
pekerja 

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi,    
Dept. Dalam Negeri. 

Peningkatan 
kapasitas 
pemerintah untuk 
memantau 
kepatuhan 
terhadap standar 
perburuhan  sesuai 
dengan berbagai 
konvensi ILO  

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, 
Polri. 
 
 

Peningkatan 
kemampuan serikat 
pekerja dalam 
memperjuangkan 
hak-hak pekerja 
(buruh) 

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi,  
Dept. Dalam Negeri. 

Menegakkan 
hubungan 
industrial yang 
manusiawi dan 
harmonis 
 

Peningkatan 
efektifitas forum tri 
partit dalam 
penentuan  upah 
kerja yang 
menguntungkan 
bagi semua pihak 
dan berpihak pada 
buruh. 

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi,  
Dept. Dalam Negeri. 

Revisi UU Buruh 
migran dengan 
melibatkan buruh 
migran dan 
organisasi yang 
mewakilinya 

DPR,  
Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, 
Dept. Dalam Negeri. 

Peningkatan 
perlindungan 
pekerja Indonesia 
di luar negeri 
secara 
komprehensif. 

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi,  
Dept. Luar Negeri. 

Meningkatnya 
perlindungan 
kerja bagi 
masyarakat 
miskin, 
khususnya 
perempuan dan 
anak. 
 

1. Jumlah dan 
persentase 
pekerja di bawah 
umur (L/P) 

2. Rasio upah/ gaji 
pekerja   
perempuan dan 
laki-laki 
berdasarkan 
tingkat 
pendidikan 

3. Tingkat kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak di tempat 
kerja 

Meningkatkan 
perlindungan 
terhadap buruh 
migran di dalam 
dan di luar negeri 

Pemberantasan 
praktek pungutan 
liar terhadap buruh 
migran melalui 
pengawasan dalam 

Polri, 
Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, 
Polri, 
Kejaksaaan,  



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 135 

 Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
rekruitmen, 
pemberangkatan, 
dan pemulangan 
buruh migran 

Pemerintah Daerah. 

Pembentukan unit 
pengaduan 
masalah dan 
bantuan hukum 
bagi para buruh 
migran di dalam 
maupun luar negeri 
yang dapat 
merespon dan 
menindaklanjuti 
masalah secara 
langsung dan cepat 

Depnakertrans 
Pemerintah Daerah. 

Peningkatan 
efektivitas dan 
kinerja sistem 
penyelesaian 
perselisihan 
perburuhan, 
termasuk 
pengadilan 
perburuhan 

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, 
Lembaga 
Keagamaan, 
Pemerintah daerah.  

Penertiban dan 
penegakan hukum 
kepada perorangan 
dan perusahaan 
yang melanggar 
ketentuan hukum 
dan perundangan 
menyangkut tenaga 
kerja Indonesia di 
luar negeri  

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, 
Polri, 
Kejaksaaan, 
Lembaga 
keagaamaan,  
Pemerintah daerah. 

Pencegahan 
terhadap 
eksploitasi dan 
berbagai bentuk 
pekerjaan terburuk 
anak. 

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, 
Polri, 
Kejaksaaan,  
Pemerintah daerah. 

Peningkatan 
perlindungan 
hukum yang 
menjamin 
kepastian kerja dan 
perlakukan adil 
bagi pekerja 

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, 
Polri, 
Kejaksaaan,   
Pemerintah daerah. 

Menjamin 
keberlangsungan, 
keselamatan dan 
kemanan kerja 
bagi para pekerja 
laki-laki dan 
perempuan 
 
 

Pengembangan 
sosial bagi pekerja 
miskin dalam hal 
keberlangsungan, 
keselamatan, dan 
keamanan kerjanya 

Dept. Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, 
Dept. Dalam Negeri. 

Pengembangan 
skema pembiayaan 
alternatif yang 
mudah diakses 
pelaku usaha mikro 
dan kecil, seperti 
bagi hasil, dana 
bergulir dan kredit 
tanpa agunan.  

Bank Indonesia, 
Menneg Koperasi 
dan UKM, 
Kadin, 
Pemerintah Daerah.  

Berkembangnya 
usaha Mikro, 
Kecil dan 
Koperasi 
 

1. Jumlah usaha 
Koperasi, Mikro 
dan Kecil. 

2. Nilai aset usaha 
Koperasi, Mikro 
dan Kecil 

Mengembangkan 
Usaha Mikro dan  
Kecil, dan 
Koperasi. 
 

Peningkatan dan 
penyebarluasan 

Menneg Koperasi 
dan UKM, 
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 Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
informasi dan 
teknologi dalam 
peningkatan 
jumlah dan mutu 
produk usaha 
mikro dan kecil 

Kadin, Pemerintah 
Daerah. 
 

Pengembangan 
kemampuan dan 
perlindungan 
terhadap usaha 
mikro, kecil, dan 
koperasi melalui 
pendampingan  

Bank Indonesia, 
Menneg Koperasi 
dan UKM, 
Kadin , Pemerintah 
daerah. 

Pengurangan  biaya 
dan pungutan atas 
dunia usaha, 
termasuk UMK dan 
Koperasi 

BKPM, 
Menneg Koperasi 
dan UKM, 
Menko 
Perekonomian, 
Pemerintah Daerah, 

Pemberian 
kemudahan 
perijinan dalam 
pengembangan 
usaha mikro dan 
kecil 

BKPM, 
Menneg Koperasi 
dan UKM, 
Menko 
Perekonomian, 
Pemerintah Daerah. 

Pengembangan 
jaringan pemasaran 
melalui kemitraan 

BKPM, 
Menneg Koperasi 
dan UKM, 
Menko 
Perekonomian, 
Pemerintah Daerah, 

Pembentukan dan 
penguatan 
organisasi usaha 
mikro dan kecil, 
termasuk pedagang 
kaki lima 

BKPM, 
Menneg Koperasi 
dan UKM, 
Menko 
Perekonomian, 
Pemerintah Daerah, 

Pembinaan sentra-
sentra produksi / 
klaster UKM 

BKPM, 
Menneg Koperasi 
dan UKM, 
Menko 
Perekonomian, 
Pemerintah Daerah, 

Penyediaan 
infrastruktur 
pendukung 

BKPM, 
Menneg Koperasi 
dan UKM, 
Menko 
Perekonomian, 
Pemerintah Daerah, 

Peningkatan 
kepastian hukum 
bagi Lembaga 
Keuangan Mikro 

Bank Indonesia, 
Menneg Koperasi 
dan UKM, 
Kadin, 
Pemerintah Daerah. 

Mengembangkan  
Kelembagaan 
Keuangan Mikro 

Peningkatan  
perlindungan usaha 
bagi Lembaga 
Keuangan Mikro.  

Bank Indonesia, 
Menneg Koperasi 
dan UKM, 
Kadin, 
Pemerintah Daerah. 
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2.5.  Pemenuhan Hak atas Perumahan 
Tujuan :   Memenuhi hak masyarakat miskin atas tempat tinggal atau 

perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat. 

Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Fasilitasi 
terhadap inisiatif 
masyarakat 
sebagai bagian 
dari sistem 
penyediaan 
perumahan 

Kementerian 
Perumahan 
Rakyat, 
Dept. PU, 
Pemerintah 
Daerah, 
Badan 
Pertanahan 
Nasional 

Revitalisasi 
kelembagaan 
lokal yang 
bergerak pada 
pembangunan 
perumahan 
masyarakat, 
termasuk 
kelompok dana 
bergulir 
perumahan. 

Pemerintah 
Daerah, 
Kementerian 
Perumahan 
Rakyat, 
Dept. PU, 
 

Pelaksanaan 
mekanisme 
relokasi 
permukiman 
bagi masyarakat 
miskin ke tempat 
yang layak, 
aman, dan sehat 

Kementerian 
Perumahan 
Rakyat, 
Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah. 
 

Adanya 
pengakuan hak-
hak masyarakat 
miskin untuk 
tempat tinggal 
yang layak 

1. Persentase rumah 
tangga miskin 
berdasarkan status 
kepemilikan tempat 
tinggal 

2. Persentase keluarga 
yang tinggal di 
bantaran sungai 

3. Persentase keluarga 
yang bertempat 
tinggal di 
permukiman kumuh 

4. Jumlah kasus 
penggusuran  

Mengembangkan dan 
mengakomodasikan 
inisiatif dan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
penyediaan 
perumahan dan 
permukiman 

Mencegah 
penggusuran 
tanpa ada 
kompensasi 

Kementerian 
Perumahan 
Rakyat, 
Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah. 

Penetapan 
regulasi yang 
mengatur 
tentang 
tanggungjawab 
mengenai  
perumahan dan 
permukiman 
masyarakat 
miskin.  

Dept. Dalam 
Negeri, 
Kementerian 
Perumahan 
Rakyat, 
Dept. Hukum 
dan 
Perundangan, 
Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah 

Terjaminnya 
kepastian hukum 
bagi masyarakat 
miskin untuk 
menempati 
tempat tinggal 

Status tanah dan 
bangunan  

Penyempurnakan 
peraturan 
perundang-undangan 
yang dapat menjamin 
perlindungan hak 
masyarakat miskin 
atas perumahan.  

Penyederhanaan 
prosedur 
perijinan 
perumahan 
masyarakat 
miskin.  

Kementerian 
Perumahan 
Rakyat, 
Dept. PU, 
Pemerintah 
Daerah, 
Dept. Hukum 
dan 
Perundangan 

Berkembangnya 
sistem 

1. Jumlah rumah murah 
layak dan sehat yang 

Meningkatkan 
ketersediaan rumah 

Penyediaan 
lahan/tanah 

Kementerian 
Perumahan 
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Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

untuk 
permukiman 
masyarakat 
miskin 

Rakyat, 
Dept. PU, 
Dept. 
Keuangan, 
Pemerintah 
Daerah. 

Penyediaan 
rumah sewa bagi 
masyarakat 
miskin 

Kementerian 
Perumahan 
Rakyat, 
Pemerintah 
Daerah. 

Penyediaan 
rumah 
penampungan/ 
panti untuk 
orang jompo, 
anak jalanan, 
anak terlantar, 
dan penyandang 
cacat/memiliki 
kemampuan 
berbeda serta 
masyarakat 
miskin di daerah 
pasca konflik 
dan bencana 
alam 

Kementerian 
Perumahan 
Rakyat, 
Dept. Sosial, 
Pemerintah 
Daerah. 

yang layak dan sehat 
bagi masyarakat 
miskin  

Pemberian 
bantuan stimulan 
untuk 
peningkatan 
kualitas 
perumahan 
masyarakat 
miskin 

Menneg. 
Perumahan 
Rakyat, 
Pemerintah 
Daerah. 

Pengendalian 
harga tanah 
untuk 
permukiman 

Badan 
Pertanahan 
Nasional, 
Pemerintah 
Daerah. 

Pengembangan 
sistem 
pembiayaan 
untuk 
pembangunan 
perumahan 
sosial (social 
housing), baik 
untuk dimiliki 
maupun disewa 

Kementerian 
Perumahan 
Rakyat, 
Dept. PU, 
Dept. 
Keuangan,. 

penyediaan 
perumahan yang 
layak dan sehat 
bagi masyarakat 
miskin 

dibangun 
2. Adanya skema 

pembiayaan 
perumahan 

Meningkatkan 
keterjangkauan 
(affordability) 
masyarakat miskin 
terhadap perumahan 
yang layak dan sehat 

Pengembangan 
sistem subsidi 
perumahan bagi 
masyarakat 
miskin 

Kementerian 
Perumahan 
Rakyat, 
Dept. PU, 
Dept. 
Keuangan, 
Pemerintah 
Daerah. 
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2.6.  Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi yang Baik 

Tujuan :  Meningkatkan akses masyarakat miskin, laki—laki danperempuan  
atas air bersih dan aman, serta sanitasi dasar yang baik 

Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
Kampanye tentang 
pengelolaan sumber dan 
penyediaan air bersih 

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah. 

Penajaman Peraturan 
Pemerintah dari UU 
Sumberdaya Air yang yang 
memberikan akses air 
bersih bagi masyarakat 
miskin 

Dept. 
Dalam 
Negeri 
Dept. PU, 
Dept. 
Hukum dan 
HAM. 

Perbaikan kinerja PDAM  Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Dept. PU, 
Pemerintah 
Daerah. 

Pengembangan mekanisme 
penyediaan dan 
pengelolaan air bersih dan 
aman berbasis komunitas  

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Dept. PU, 
Pemerintah 
Daerah. 

Pengembangan  
mekanisme subsidi silang 
sebagai alternatif 
pembiayaan dalam 
penyediaan air bersih 
untuk masyarakat miskin  

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Dert. PU, 
Pemerintah 
Daerah, 
BUMN/ 
BUMD. 

Perlindungan hak dan 
akses masyarakat lokal 
terhadap sumberdaya air 

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Dept. PU, 
Dept. 
Kesehatan, 
Bappenas 

Memberikan jaminan 
akses masyarakat miskin 
ke air bersih dan aman 
 

Penyediaan air bersih dan 
aman bagi kelompok 
rentan dan masyarakat 
miskin yang tinggal di 
daerah rawan air. 

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Dept. PU, 
Dep. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah. 

Pemberian bantuan dan 
pelatihan teknis tentang 
operasi dan pemeliharaan 
prasarana dan sarana air 
minum terutama di 
perdesaan dan daerah 
rawan air 

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Dept. PU, 
Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah. 

Meningkatnya 
persentase 
keluarga 
miskin yang 
memiliki 
akses 
terhadap air 
yang bersih 
dan aman. 

1. Persentase 
keluarga miskin 
yang memiliki 
akses terhadap 
air bersih dan 
aman 

2. Rumah tangga 
yang memiliki 
akses air minum 

 

Meningkatkan 
pengelolaan sumberdaya 
air  
 

Penyuluhan dan pendidikan  
perilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS) bagi 

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
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Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
masyarakat miskin. Dept. PU, 

Dep. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah. 

Peningkatan kemampuan 
daerah dalam  mengatur 
pengelolaan dan 
penyediaan air bersih dan 
aman. 

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah. 

Mengembangakan  pola 
kemitraan antara 
pemerintah, swasta dan 
masyarakat dalam investasi 
dan pengelolaan sumber 
air 

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah. 

Meningkatkan akses 
masyarakat miskin ke 
sanitasi dasar 

Pengembangan sarana 
sanitasi berbasis 
komunitas  

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Dept. PU, 
Pemerintah 
Daerah. 

Menyediakan sarana 
sanitasi dasar bagi 
kelompok rentan dan 
masyarakat miskin  

Pembangunan sarana 
sanitasi yang sehat dan 
layak di rumah jompo, 
panti asuhan, dan posko 
penampungan pengungsi. 

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Dept. PU, 
Dep. 
Kesehatan, 
Dept. 
Sosial, 
Pemerintah 
Daerah. 

Peningkatan kemampuan 
daerah dalam mengatur 
pengelolaan dan 
penyediaan sanitasi dasar. 

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah. 

Menurunnya 
persentase 
penduduk 
tanpa akses 
terhadap 
sarana 
sanitasi dasar 
yang aman 
menjadi 50% 
pada tahun 
2009 

1. Persentase 
penduduk yang 
memiliki akses 
terhadap sarana 
sanitasi dasar 
yang layak dan 
aman 

 
2. Jumlah 

desa/kelurahan 
yang sebagian 
besar 
penduduknya 
memiliki sarana 
sanitasi dasar 
yang aman 

Meningkatkan pola 
kemitraan antara 
pemerintah, swasta dan 
masyarakat dalam 
investasi dan pengelolaan 
bersama dalam hal 
sanitasi yang baik bagi 
masyarakat miskin 

Peningkatan kemampuan 
masyarakat dalam  
penyediaan sanitasi 
lingkungan 

Dept. 
Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah. 

 

2.7   Pemenuhan Hak atas Tanah 
Tujuan :  Menjamin kepastian hukum dan melindungi hak perorangan serta  

hak komunal atas tanah. 

Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
Fasilitasi partisipasi 
masyarakat miskin 
dan lembaga adat 
dalam perencanaan 
dan pelaksanaan tata 
ruang 

Depdagri, 
Dept. PU, 
Badan Pertanahan 
Nasional, 
Pemerintah Daerah. 

Pembentukan forum 
lintas pelaku dalam 
penyelesaian 
sengketa tanah 

Depdagri, 
Badan Pertanahan 
Nasional, 
Pemerintah Daerah. 

Meningkatnya tertib 
administrasi 
pertanahan yang 
menghormati hak 
perorangan dan 
komunal atas tanah 

1. Jumlah 
sengketa 
penguasaan 
tanah yang 
melibatkan 
orang miskin 
dan kelompok 
adat  

2. Luas tanah 
absentia 

3. Luas tanah 

Meningkatkan 
peranserta 
masyarakat 
miskin dan 
lembaga  adat,  
dalam 
perencanaan dan 
pelaksanaan tata 
ruang dan 
pemanfaatan 
tanah Pembentukan 

lembaga 
Depdagri, 
Badan Pertanahan 
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Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
penyelesaian konflik 
agraria. 

Nasional, 
Pemerintah Daerah. 

adat yang 
mempunyai 
pengakuan   Meningkatkan 

pengetahuan 
masyarakat 
miskin tentang 
aspek hukum 
pertanahan dan 
tanah ulayat. 

Komunikasi, 
informasi, dan 
edukasi (KIE) 
mengenai hak-hak 
masyarakat miskin 
terhadap tanah 

Depdagri, 
Dept. Hukum dan 
HAM, 
Badan Pertanahan 
Nasional, 
Pemerintah Daerah. 

Sertifikasi massal dan 
murah bagi 
masyarakat miskin 

Depdagri, 
Badan Pertanahan 
Nasional, 
Pemerintah Daerah. 

 Meningkatkan 
kepastian hukum 
hak atas tanah 
bagi masyarakat 
miskin tanpa 
diskriminasi 
gender. 

Perlindungan tanah 
ulayat masyarakat 
adat tanpa 
diskriminasi gender 

Depdagri, 
Badan Pertanahan 
Nasional, 
Dept. Hukum dan 
HAM, 
Pemerintah Daerah. 

Meningkatnya status 
kepemilikan tanah 
masyarakat miskin 

1. Persentase 
rumahtangga 
yang memiliki 
tanah 
bersertifikat 

 

 Mengembangkan 
mekanisme 
perlindungan 
terhadap hak atas 
tanah bagi 
kelompok rentan.  

Pemberian jaminan 
kompensasi terhadap 
kelompok rentan 
yang terkena 
penggusuran. 

Depdagri, 
Badan Pertanahan 
Nasional, 
Polri, 
Pemerintah Daerah. 

Meningkatnya 
penguasaan tanah 
masyarakat miskin 

1. Jumlah 
rumahtangga 
petani gurem 

2. Luas tanah 
yang tidak 
dimanfaatkan  

 Mengembangkan 
mekanisme 
redistribusi tanah 
secara selektif. 

Redistribusi secara 
selektif terhadap 
tanah objek land 
reform sesuai 
dengan UUPA. 

Depdagri, 
Badan Pertanahan 
Nasional, 
Pemerintah Daerah. 

2.8   Pemenuhan Hak atas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 

Tujuan:  Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan. 

Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Penajaman 
peraturan 

pengelolaan 
sumber daya 
alam dengan 

melibatkan 
masyarakat 

miskin  

Kementerian 
Lingkungan 

Hidup, 
Bappenas, 

Dept. 
Pertambanga
n dan Energi, 

Dept. 
Kelautan dan 

Perikanan, 
Dept. 

Kehutanan, 
Pemerintah 

Daerah. 

Meningkatnya partisipasi 
masyarakat dalam 

pengelolaan sumberdaya 
alam dan lingkungan hidup 

secara berkelanjutan. 

 

1. Jumlah kasus 
pengaduan 

pencemaran dan 
pengrusakan 

sumberdaya alam 
dan lingkungan 

hidup 
2. Jumlah AMDAL 
3. Jumlah industri 

yang ramah 
lingkungan  

Mengembangkan 
sistem pengelolaan 

sumberdaya alam 
dan lingkungan 
hidup berbasis 

komunitas 

Pelibatan 
masyarakat 

dalam 
rehabilitasi 

lahan kritis, 
lahan 

Kementerian 
Lingkungan 

Hidup, 
Dept. 

Kehutanan, 
Dept. 
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Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

marginal, 
hutan bakau, 
dan terumbu 

karang 

Pertanian, 
Dept. 

Kelautan dan 
Perikanan, 

Pemerintah 
Daerah. 

Kampanye 
gerakan 

pelestarian 
sumberdaya 

alam dan 
lingkungan 
hidup bagi 

masyarakat 
dalam 

memanfaatka
n SDA dan 

LH. 

Kementerian 
Lingkungan 

Hidup, 
Dept. 

Pertambanga
n dan Energi, 

Dept. 
Kelautan dan 

Perikanan, 
Dept. 

Kehutanan, 
Pemerintah 

Daerah. 
Pelatihan 

tentang 
pengelolaan 
sumberdaya 

alam yang 
berkelanjutan

, termasuk 
kearifan lokal 

Kementerian 
Lingkungan 

Hidup, 
Pemerintah 

Daerah. 

Meningkatkan 
pengetahuan dan 

keterampilan 
masyarakat miskin 
dalam pengelolaan 

SDA dan LH yang 
ramah lingkungan 
dan berkelanjutan 

Pengembang
an insentif 

bagi 
masyarakat 
miskin yang  

menjaga 
kelestarian 
lingkungan 

Kementerian 
Lingkungan 

Hidup,  
Pemerintah 

Daerah 

Meningkatnya 
kemampuan masyarakat 

miskin dalam pengelolaan 
SDA dan LH secara lestari. 

 
 
 

1) Jumlah 
desa/kelurahan 
yang mengalami 
gangguan 
lingkungan hidup 
dalam 1 tahun 
terakhir  

2) Jumlah desa 
yang memiliki 
lahan kritis 

3) Jumlah 
organisasi 
masyarakat dan 
LSM yang 
bergerak dalam 
bidang 
lingkungan 
hidup. 

4) Jumlah 
desa/kelurahan 
yang memiliki 
organisasi petani 

 

Memberdayakan 
organisasi dan 

lembaga masyarakat 
adat/lokal dalam 
pengelolaan SDA 

dan LH 

Penguatan 
organisasi 

dan lembaga 
masyarakat 
adat/lokal 

untuk terlibat 
dalam komite 

pengelolaan 
SDA dan LH 

Kementerian 
Lingkungan 

Hidup, 
Dept. 

Pertambanga
n dan Energi, 

Dept. 
Kelautan dan 

Perikanan, 
Dept. 

Kehutanan, 
Pemerintah 

Daerah. 
Penyusunan 

nota 
kesepahaman 

dalam 
pengelolaan 

SDA berbasis 
komunitas  

Kementerian 
Lingkungan 

Hidup, 
Dept. 

Pertambanga
n dan Energi, 

Dept. 
Kelautan dan 

Perikanan, 
Dept. 

Kehutanan, 
Pemerintah 

Daerah. 

Terwujudnya kemitraan 
dalam pengelolaan sumber 
daya alam dan lingkungan  

berbasis komunitas 

 

1. Tata aturan dan 
mekanisme 

kemitraan yang 
melibatkan 
masyarakat 

miskin 
2. Jumlah 
pelanggaran 

hukum  
3. Jumlah 

kelembagaan 
atau forum 

kemitraan  dan 
kualitas 

interaksinya 

Mengembangkan 
kesepakatan dan 

kesepahaman antara 
pemerintah, 

masyarakat, dan 
dunia usaha dalam 

pengelolaan sumber 
daya alam dan 

lingkungan hidup 
yang adil dan 
berkelanjutan 

Pengembang
an forum 

Kementerian 
Lingkungan 
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Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

kemitraan 
sebagai 
wadah 

komunikasi 
dan evaluasi 
pelaksanaan 

kemitraan  

Hidup, 
Dept. 

Pertambanga
n dan Energi, 

Dept. 
Kelautan dan 

Perikanan, 
Dept. 

Kehutanan, 
Pemerintah 

Daerah. 
Penegakkan 
hukum bagi 
pihak yang 

merusak 
sumberdaya 

alam dan 
lingkungan 

hidup  

Kementerian 
Lingkungan 

Hidup 
Kepolisian, 

Polisi Hutan,  
Polisi Laut, 
Kejaksaan 

Pemerintah 
Daerah. 

Penyusunan 
Peraturan 

Pemerintah 
yang 

mengatur 
sistem dan 
mekanisme 

pengawasan  
eksploitasi 

sumberdaya 
alam agar 

tidak  
berlebihan 

Kementerian 
Lingkungan 

Hidup, 
Pemerintah 

Daerah. 
 

Mencegah 
eksploitasi  

sumberdaya alam 
yang berlebih dan 

pencemaran 
lingkungan hidup 

Pelibatan 
masyarakat 

dalam 
menjaga 

lokasi SDA 
dari pihak 

yang 
melakukan 

pemanfaatan 
secara ilegal, 

dan pihak 
yang merusak 

SDA dan LH  

Kementerian 
Lingkungan 

Hidup 
Kepolisian, 
Kejaksaan, 
Pemerintah 

Daerah. 

Meningkatkan dan 
mengefektifkan 

kerjasama 
internasional dalam 

pengelolaan SDA 
dan pelestarian LH 

yang berkelanjutan. 

Penguatan 
jaringan 

kerjasama 
dengan 

negara lain 
dan lembaga 
internasional 

dalam 
mengatasi 

dan 
mencegah 

perdagangan 
hasil alam 

secara ilegal 
(illegal 

logging, 
illegal 

Kementerian 
Lingkungan 

Hidup, 
Dept. 

Pertambanga
n dan Energi, 

Dept. 
Kelautan dan 

Perikanan, 
Dept. 

Kehutanan, 
Pemerintah 

Daerah. 
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Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

fishing) 
Reorientasi 
kerjasama 

dengan 
perusahaan 

nasional dan 
multinasional 

yang 
memanfaatka
n SDA dan LH 

di Indonesia 
yang 

mengutamak
an 

kepentingan 
masyarakat 
sekitar dan 
mencegah 
kerusakan 

lingkungan 

Kementerian 
Lingkungan 

Hidup, 
Bappedal, 

Dept. 
Pertambanga
n dan Energi, 

Dept. 
Kelautan dan 

Perikanan, 
Dept. 

Kehutanan, 
Kepolisian, 

Dep. 
Pertahanan 

Dep. Hukum 
dan HAM. 

   
2.9.   Pemenuhan Hak atas Rasa Aman 

Tujuan :  Memenuhi hak masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan atas 
rasa aman dari gangguan keamanan dan tindak kekerasan, serta 
ancaman ketakutan untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi. 

Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Penguatan 
jaringan 
kerjasama antara 
pemerintah 
daerah dan 
masyarakat  

Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah 

Mengembangkan 
sistem pencegahan 
konflik sosial dan 
politik secara dini 

Peningkatan 
kemampuan 
aparat keamanan 
dan pemerintah 
daerah dalam 
mencegah konflik 

Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah 

Terjaganya 
stabilitas sosial 
yang dinamis di 
dalam masyarakat 

Jumlah  kasus 
konflik/kekerasan di 
lingkungan 
masyarakat miskin 

Memperkuat 
kelembagaan 
masyarakat dalam 
menciptakan  
hubungan sosial 
yang harmonis  

Penguatan 
lembaga 
kemasyarakatan 
berbasis lokal 
untuk 
menciptakan 
harmonisasi, 
mencegah 
konflik, dan 
menyelesaikan 
persoalan 
kemasyarakatan 

Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah 

Terciptanya 
kepedulian 
masyarakat 
terhadap hak 
individu dan hak 
sosial akan  rasa 
aman 

Jumlah kasus 
pelanggaran hak atas 
rasa aman 

Memperkuat 
kelembagaan  
masyarakat dalam 
menjamin rasa 
aman 

Penguatan 
lembaga 
kemasyarakatan  
berbasis lokal 
untuk menjamin 
rasa aman 

Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah, Komnas 
HAM   
 



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 145 

Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

 
Pengembangan 
pemetaan potensi 
konflik 

Dept. Dalam 
Negeri,  
Polri, 
Pemerintah 
Daerah. 

Pengembangan 
manajemen 
konflik  

Menkopolhukam 
Dept. Dalam 
Negeri,  
Dept.  Sosial 
Pemerintah 
Daerah, 
Polri, 
Komnas HAM. 

Mengembangkan 
sistem pencegahan 
konflik secara dini 

Peningkatan 
pemahaman 
aparat keamanan 
tentang hak asasi 
manusia 

Dept. 
Pertahanan, 
Polri, 
Komnas HAM. 

Penegakan 
hukum yang 
menjamin rasa 
aman masyarakat 
miskin secara 
konsisten 

Menkopolhumka
m, 
Polri,  
Depdagri, 
Depkumham. 

Pengembangan 
sistem 
perlindungan 
bagi warga 
negara korban 
konflik 
 
 

Depkumham,  
Dept.  Sosial, 
Pemerintah 
Daerah, 
Komnas Ham, 
Komnas 
Perempuan, dan 
Komnas Anak. 

Transparansi dan 
pemantauan 
sistem 
pengadilan di 
tingkat kota, 
kabupaten dan 
propinsi 

Depkumham,  
Pemerintah 
Daerah, Komnas 
HAM, Komnas 
Perempuan, 
Komnas PA. 

Menegakkan 
peraturan 
perundang-
undangan yang  
melindungi 
keragaman agama 
dan etnis  warga 
Indonesia di 
seluruh wilayah RI 
 

Peningkatan 
kemampuan 
Komnas HAM, 
Komnas 
Perempuan dan 
Komnas  
Perlindungan 
Anak 

Dept.  Keuangan, 
Bappenas,  
Setneg,  
Komnas HAM, 
Komnas 
Perempuan, dan 
Komnas 
Perlindungan 
Anak. 

Pengembangan 
pusat krisis 
(crisis center) 

Polri 
Dept. Dalam 
Negeri  
Pemerintah 
Daerah 

Memulihkan 
keamanan, 
ketertiban dan 
pelayanan umum di 
daerah pasca 
konflik 
 

Penyelesaian 
hak-hak atas 
tanah dan 
pengembangan 
lembaga mediasi 
sengketa tanah 
 

Depdagri,  
Depkeu 
Departemen 
Kehutanan, 
Bappenas, 
BPN, 
Pemerintah 
Daerah.  

Berkurangnya 
konflik yang 
bersifat komunal 
 

1. Jumlah kasus 
konflik 

2. Jumlah korban 
jiwa dan harta 
serta pengungsi 
akibat konflik 
horisontal dan 
vertikal 

3. Jumlah desa/ 
kelurahan yang 
mengalami 
konflik, dan 
dapat 
diselesaikan 
secara damai 

Meningkatkan Penguatan Pemerintah 
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Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

keberdayaan 
kelembagaan 
masyarakat dalam 
mewujudkan rasa 
aman, mencegah 
dan menangani 
persoalan pasca 
konflik. 

kelembagaan 
masyarakat 
berbasis lokal 
dalam 
mewujudkan rasa 
aman, mencegah 
dan menangani 
persoalan pasca 
konflik di daerah 
rawan konflik. 

Daerah, 
Depdagri,  
Polri. 
 

Menurunnya 
tindak kekerasan 
dalam rumah 
tangga  
 

Jumlah kasus 
kekerasan dalam 
rumah tangga 
 

Memperluas 
jaminan rasa aman 
di rumah tangga 
bagi perempuan 
dan anak dari 
tindak kekerasan 

Pembentukan 
unit/lembaga 
yang responsif 
dalam menangani 
kasus tindak 
kekerasan 
terhadap 
masyarakat 
rentan 

Polri, 
Dept. Dalam 
Negeri,  
Pemerintah 
Daerah 
Komnas HAM,  
Komnas 
Prempuan, 
Komnas 
Perlindungan 
Anak 

Berkurangnya 
perdagangan 
anak dan 
perempuan 
 

Jumlah kasus 
perdagangan anak 
dan perempuan 
 

Mengembangkan 
mekanisme 
pencegahan dan 
penyelesaian 
masalah 
perdagangan anak 
dan perempuan  

Penguatan  
kerjasama 
bilateral/ 
multilateral 
dalam mencegah 
dan mengatasi 
perdagangan 
anak dan 
perempuan. 
 

Dept. Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi, 
Dept. Luar 
Negeri, 
Dept.  Sosial 
Meneg. 
Pemberdayaan 
Perempuan,  
Pemerintah 
Daerah 
Komnas 
Perempuan,  
Komnas 
Perlindungan 
Anak. 

Meningkatkan 
perlindungan 
terhadap pekerja  
anak dan anak 
jalanan 

Pengembangan 
sistem 
perlindungan 
bagi pekerja anak 
dan anak jalanan 
 

Dept.  Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi,  
Dept.  Sosial 
Dept.  Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
daerah, .  
Komnas 
Perlindungan 
Anak 

Menurunnya 
jumlah pekerja 
anak khususnya 
yang berumur  di 
bawah 15 tahun 
dan anak jalanan  
 
 

1. Jumlah anak 
jalanan 

2. Jumlah pekerja 
anak usia di 
bawah 15 tahun 

 Penyediaan 
pelayanan dasar 
dan hukum yang 
responsif bagi 
pekerja anak dan 
anak jalanan. 
 

Departemen 
Sosial,  
Depdiknas, 
Depag, Depkes, 
dept.  Hukum 
dan HAM, MA, 
Kepolisian, 
Kejaksaan 
Agung,  
Pemerintah 
Daerah. 
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2.10   Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi 

Tujuan :  Memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan 
proses pembangunan.  

 

Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Penguatan 
kapasitas 
masyarakat 
miskin baik laki-
laki maupun 
perempuan dalam 
keseluruhan 
proses 
pembangunan 

Dept.Dalam 
Negeri, 
Bappenas, 
Pemerintah 
Daerah. 

Pelibatan 
masyarakat 
miskin, laki-laki 
dan perempuan, 
dalam proses 
pembangunan  

Dept. Dalam 
Negeri, 
Bappenas, 
Pemerintah 
Daerah. 

Meningkatnya 
peran serta 
masyarakat miskin 
dalam proses 
pembangunan 

1. Tingkat 
Keterlibatan 
masyarakat 
miskin dalam 
musyawarah 
perencanaan 
pembangunan  

 

Meningkatkan 
kesempatan dan 
kemampuan 
masyarakat miskin 
untuk 
berpartisipasi 
dalam proses  
pembangunan 

Perlindungan dan 
penghargaan 
terhadap upaya 
pemberdayaan 
masyarakat 
miskin yang 
dilakukan oleh 
berbagai pihak. 

Dept. Dalam 
Negeri, 
Bappenas, 
Pemerintah 
Daerah. 
 

Pengembangan  
dan penguatan  
forum lintas 
pelaku  

Depat. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah 

Penyempurnaan 
mekanisme 
Musrenbang  

Dept.  Dalam 
Negeri,  
Bappenas, 
Pemerintah 
Daerah. 
 

Pelembagaan 
konsultasi publik 

Dept.  Dalam 
Negeri,  
Bappenas, 
Pemerintah 
Daerah. 

Pengembangan 
Unjt Pengaduan 
Masalah  
 

Dept. Dalam 
Negeri, 
Bappenas, 
Pemerintah 
Daerah. 

Terbukanya ruang 
partisipasi bagi 
masyarakat  miskin 
dalam berbagai 
perumusan 
kebijakan. 

1. Peraturan 
yang 
menjamin 
partisipasi 
bagi 
masyarakat 
miskin 
dalam 
perumusan 
kebijakan 

2. Jumlah 
forum lintas 
pelaku  

3. Jumlah Unit 
Pengaduan 
Masalah 

4. Jumlah 
lembaga 
kemasyarak
atan lokal 

Mengembangkan 
sistem perumusan 
kebijakan yang 
partisipatif 
 

Penguatan 
lembaga 
kemasyarakatan 
berbasis lokal   

Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah. 

Penyediaan 
informasi 
pembangunan 
yang mudah 
dimengerti 
masyarakat  

Dept. Keuangan 
Dept. Dalam 
Negeri, 
Kementerian 
KOMINFO. 

Tersedianya 
informasi 
pembangunan, 
yang mudah 
diakses  

1. Jumlah 
desa/keluraha
n yang dapat 
mengakses 
siaran televisi 
dan surat 
kabar 

2. Jumlah media 

Menyediakan 
informasi 
pembangunan bagi 
masyarakat miskin, 
laki-laki dan 
perempuan 

Penyebarluasan 
informasi 

Pemerintah 
Daerah, 
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Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

pembangunan 
secara terbuka 
kepada 
masyarakat 
miskin  

Semua 
Departemen 
dan Lembaga 
Pemerintah. 

informasi 
3. Jumlah 

penyuluh 
lapangan  

 
Pengembangan 
sistem 
manajemen 
informasi yang 
transparan dan 
akuntabel 

Pemerintah 
Daerah, 
Semua 
Departemen 
dan Lembaga 
Pemerintah. 

 

 

3.  Rencana Aksi Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender 

Tujuan :  Menghapus segala bentuk diskiriminasi, eksploitasi, marginalisasi 
dan kekerasan terhadap perempuan baik di ruang domestik 
maupun publik, dan menjamin kesamaan hak perempuan dalam 
pengambilan keputusan, memperoleh pelayanan publik, dan 
mencapai kesejahteraan sosial. 

Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
1. Pengembangan 

perundang-
undangan, 
kebijakan, 
program, dan 
kegiatan 
pembangunan yang 
berkeadilan gender 

Menjamin 
terlaksananya 
pengarusutamaan 
gender disetiap 
tahapan dan dan 
bidang 
pembangunan, di 
tingkat nasional 
dan daerah 
sektor 
pemerintahan  
 
 
 

2. Perubahan Inpres 
No 9 tahun 2000 
menjadi Perpres 
atau UU untuk 
menjamin 
pengarusutamaan 
gender secara 
konsisten dan 
berkesinam- 
bungan 

Seluruh 
lembaga 
Eksekutif, 
Legislatif dan 
Yudikatif  

3. Kampanye tentang 
kesetaraan dan 
keadilan gender  

Setneg,  
Menneg 
Pemberdayaan 
Perempuan, 
Dept.  Hukum 
dan HAM, 
DPR 

Meningkatnya 
pemahaman 
tentang 
kesetaraan 
dan keadilan 
gender  
 

1. Jumlah peraturan 
perundang-
undangan, 
kebijakan, 
program, dan 
kegiatan 
pembangunan 
yang berkeadilan 
gender 

 

Meningkatkan 
pengetahuan 
tentang 
kesetaraan dan 
keadilan gender 

4. Sosialisasi nilai-
nilai kesetaraan 
dan keadilan 
gender pada aparat 
pemerintah 

Setneg,  
Menneg 
Pemberdayaan 
Perempuan, 
Dept.  Hukum 
dan HAM, 
DPR 

Terjaminnya 
perlindungan 
bagi tenaga 

1. Jumlah tenaga 
kerja perempuan 
yang mengalami 

Menjamin 
perlindungan 
tenaga kerja 

Penyempurnaan UU 
ketenaga kerjaan 
untuk melindungi 

Dept.  Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi, 
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Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
tenaga kerja 
perempuan dari 
eksploitasi, kekerasan, 
dan pelecehan seksual. 

Menneg 
Pemberdayaan 
Perempuan,  
Dept. Hukum 
dan HAM, 
Deplu, POLRI, 
MA, Kejagung,  
Bappenas,  
DPR. 

Penyediaan informasi 
yang mudah bagi 
tenaga kerja 
perempuan tentang 
kontrak kerja,  hak dan 
kewajibannya sebagai 
pekerja 
Penegakan hukum bagi 
agen yang melakukan 
tindak kekerasan 
terhadap perempuan 
calon tenaga kerja 

kerja 
perempuan 
yang bekerja 
di dalam 
maupun di 
luar negeri  
 

kasus 
ketenagakerjaan 

2. Jumlah unit 
pengaduan dan 
penanganan 
tenaga kerja 
perempuan di 
dalam dan luar 
negeri  

3. Jumlah kasus 
hukum yang 
diselesaikan 
dengan 
berkeadilan gender 

perempuan yang 
bekerja di sektor 
domestik dalam 
dan luar negeri 
dari tindak 
kekerasan dan 
eksploitasi baik 
ditempat kerja 
maupun oleh 
agen penyalur 
tenaga kerja 
 
 

Pembentukan unit 
pengaduan dan 
penanganan masalah. 

Dept.  Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi,  
Dept.  Dalam 
Negeri, 
Menneg 
Pemberdayaan 
Perempuan,  
Pemerintah 
Daerah. 

Penyempurnaan UU 
No. 39 Tahun 1999 
agar perempuan  
terlindungi dari 
kecenderungan 
menjadi korban 
perdagangan 

Terlindunginya 
perempuan 
dari 
kemungkinan 
menjadi 
korban 
perdagangan 
dan 
terlayaninya 
perempuan 
yang menjadi 
korban 
perdagangan  
 

1. Jumlah 
perempuan yang 
menjadi korban 
trafficking 

2. Jumlah unit 
pengaduan dan 
penanganan 
perempuan 
korban 
trafficking 

Menjamin 
perlindungan 
perempuan dan 
laki-laki dari 
praktek-praktek 
perdagangan 

Pengembangan  
kerjasama bilateral dan 
multilateral untuk 
melindungi korban 
perdagangan  

Pemberdayaan 
Perempuan, 
Dept.  Luar 
Negeri, 
Menneg 
Komnas 
Perempuan. 

Terpenuhinya 
hak-hak dasar 
perempuan 
sebagai kepala 
keluarga 
(single headed 
hoesehold)  

1. Angka 
Partisipasi 
Angkatan Kerja 
perempuan 
kepala keluarga 

2. Angka 
partisipasi 
perempuan 
kepala keluarga 
dalam forum 
warga atau 
forum lintas 
pelaku 

3. Jumlah kredit 
yang disalurkan 
kepada 
perempuan 
kepala keluarga 

Melindungi dan 
mengakui 
perempuan 
sebagai kepala 
keluarga (female 
headed 
household). 
dalam 
memperoleh 
pekerjaan, dalam 
pengambilan 
keputusan 
publik, 
memperoleh 
akses perbankan, 
dan pelayanan 
publik. 

Revisi terhadap  UU No 
1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan UU 
lainnya yang terkait, 
agar lebih berkeadilan 
gender  
 

Kementrian 
Pemberdayaan 
Perempuan,   
Dept. Hukum 
dan HAM, 
POLRI, 
Kejagung, MA, 
DPR. 

Terhindarnya 
perempuan 
dari tindak 
kekerasan 

1. Adanya peraturan 
yang melarang 
segala bentuk 
tindak kekerasan 
terhadap 
perempuan di 

Melindungi 
perempuan dari 
tindak kekerasan 
dan perempuan 
korban tindak 
kekerasan baik di 

Perlindungan bagi 
perempuan korban 
kekerasan akibat 
pelecehan seksual, 
perkosaan, pornografi 
dan pornoaksi, baik di 

Menneg 
Pemberdayaan 
Perempuan,  
Komnas 
Perempuan, 
Depkes, 
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Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
ruang publik maupun 
domestik 

Dephum HAM, 
Polri, MA, 
Kejagung, 
Pemerintah 
Daerah. 

Revisi terhadap  
Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) 
agar lebih sensitif 
gender  

Menneg 
Pemberdayaan 
Perempuan,  
Komnas 
Perempuan, 
Dephukum 
dan HAM, 
DPR. 

dalam dan di luar 
rumah 

2. Jumlah kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan di 
dalam dan di luar 
rumah 

3. Jumlah unit 
pengaduan dan 
penanganan 
untuk kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan 

4. Jumlah LSM yang 
bergerak dalam 
bidang 
perlindungan 
perempuan dari 
kekerasan 

5. Jumlah kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan yang 
diselesaikan 
secara hukum 

ruang publik 
maupun 
domestik 

Pelaksanaan UU No 23 
Tahun 2004 tentang 
penghapusan 
kekerasan dalam 
rumah tangga secara 
konsisten 

Menneg 
Pemberdayaan 
Perempuan,  
Komnas 
Perempuan 
Polri, 
Kejaksaan. 

Revisi terhadap UU 
Kesehatan untuk 
melindungi hak-hak 
kesehatan reproduksi 
perempuan 

Dept.  
Kesehatan,  
Dept.  Hukum 
dan HAM,  
Bappenas,  
Dept.  Dalam 
Negeri 

Kampanye keluarga 
berencana bagi 
perempuan dan laki-
laki 

Dept.  
Kesehatan,  
Menneg 
Pemberdayaan 
Perempuan,  
Menneg 
Kominfo 
BKKBN,  
Bappenas,  
Pemerintah 
Daerah. 

Pelayanan dan 
penyediaan informasi 
tentang kehamilan dan 
melahirkan, 
lingkungan sehat, pola 
hidup sehat, gizi, 
perkembangan anak, 
dan bahaya merokok 
bagi ibu hamil dan 
melahirkan bagi 
masyarakat miskin 

Dept.  
Kesehatan, 
Menneg 
Pemberdayaan 
Perempuan,  
BKKBN,  
Pemerintah 
Daerah. 
 

Terjaminnya 
pelayanan 
publik di 
berbagai 
sektor yang 
tidak 
diskriminatif 
terhadap 
perempuan 
dan yang 
memenuhi 
kebutuhan  
spesifik 
perempuan 

1. Indeks 
Pembangunan 
Gender 

2. Indeks 
Keberdayaan 
Gender 

3. Angka Kematian 
Ibu (AKI) 

Peningkatan 
pelayanan 
kesehatan 
reproduksi yang 
bermutu dan 
terjangkau bagi 
perempuan 
miskin 

Pemberian pelayanan 
bebas biaya  dalam 
pemeriksaan 
kehamilan,  persalinan 
dan sesudah 
melahirkan bagi 
perempuan miskin. 
 

Menneg 
Pemberdayaan 
Perempuan,  
Dept. 
Kesehatan, 
Bappenas, 
Depkeu, 
Pemerintah 
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Target Indikator Kebijakan Langkah Kebijakan Pelaksana 
Daerah 

Pelatihan tentang 
penanganan 
kehamilan, melahirkan 
dan perawatan 
sesudah melahirkan 
bagi ibu  rumahtangga 
dalam komunitas 
masyarakat miskin. 

Menneg 
Pemberdayaan 
Perempuan,  
Dept. 
Kesehatan, 
Bappenas, 
Depkeu, 
Pemerintah 
Daerah 

Pelayanan kesehatan 
reproduksi yang murah 
dan bermutu untuk 
laki-laki dan 
perempuan miskin 

Menneg 
Pemberdayaan 
Perempuan, 
Dept.  
Kesehatan,  
Pemerintah 
Daerah. 

 

4.  Rencana Aksi Pengembangan Wilayah Mendukung Pemenuhan Hak-hak 
Dasar 

4.1   Percepatan Pembangunan  Perdesaan  
Tujuan  :  Memperluas kesempatan masyarakat miskin perdesaan baik laki-

laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar. 

Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Penyediaan dan 
penggunaan 
sarana produksai 
dan teknologi 
tepat guna yang 
mudah dan 
terjangkau 
 

Dept. 
Pertanian 
Dept. Industri  
Dept. 
Perdagangan  
Menristek 
Depdagri 
Pemerintah 
Daerah. 

Meningkatkan 
nilai tambah 
produksi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penetapan harga 
dasar komoditi 
strategis 
pertanian. 

Dept. 
Pertanian 
Dept. Industri  
Depdagri 
Pemerintah 
Daerah. 

Pengembangan 
kemitraan dalam 
agroindustri. 

Dept. 
Pertanian 
Dept. Industri  
Dept. 
Perdagangan  
Depdagri 
Kementrian 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal, 
Dept.  
Kelautan dan 
Perikanan 
Pemerintah 
Daerah. 

Meningkatnya 
pendapatan 
masyarakat 
perdesaan 
 

1. Indeks Nilai 
Tukar Petani. 

 

Memperluas 
kesempatan kerja 
di luar pertanian  

Pengembangan 
Agroindustri dan 

Dept. 
Pertanian 
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Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

industri 
perdesaan. 

Dept. Industri  
Depdagri 
Kementrian 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal, 
Dept.  
Kelautan dan 
Perikanan 
Pemerintah 
Daerah. 

Pengembangan 
usaha agribisnis  

Dept. 
Pertanian 
Dept. Industri  
Dept. 
Perdagangan 
Depdagri 
Kementrian 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal, 
Dept.  
Kelautan dan 
Perikanan 
Pemerintah 
Daerah. 

Pembangunan 
sarana dan 
prasarana 
transportasi 

Dept. PU, Dept. 
Perhubungan, 
Kementrian 
Kominfo.  

Pembangunan 
sarana dan 
prasarana listrik 

Dept. PU, Dept. 
ESDM, 
Kementrian 
Kominfo 

Pembangunan 
sarana dan 
prasarana air 
bersih 

Dept. PU, 
Kementrian 
Kominfo 

Pembangunan 
sarana dan 
prasarana 
jaringan irigasi 

Dept. PU, , 
Kementrian 
Kominfo 

Pembangunan 
sarana dan 
prasarana 
telekomunikasi 
dan informasi 

Dept. PU, 
Kementrian 
Kominfo 

Pembangunan 
sarana dan 
prasarana pasar 

Dept. PU, 
Kementrian 
Kominfo 

Pengembangan 
sarana produksi 
dan distribusi di 
perdesaan 

Dept. Industri  
Dept. 
Perdagangan  

Meningkatnya 
akses masyarakat 
terhadap 
infrastruktur 
perdesaan  
 
 

1. Persentase desa 
yang desa yang 
memiliki akses 
terhadap air bersih. 

2. Persentase desa 
yang memiliki 
lahan sawah 
beririgasi 

3. Persentase desa 
yang memiliki 
akses terhadap  
suratkabar atau 
televisi. 

4. Persentase desa 
yang memiliki 
pasar permanen. 

5. Persentase desa 
yang dapat 
mengakses jalan 

6. Persentase desa 
yang dapat 
mengakses listrik 

7. Persentase desa 
yang memiliki 
akses terhadap air 
bersih.  

Meningkatkan  
prasarana dan 
sarana 
perdesaan. 
 

Pengembangan 
pusat layanan 
informasi 
perdesaan 

Dept. 
Pertanian 
Kementrian 
Kominfo, 
Pemerintah 
Daerah.  
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Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Pengembangan 
lembaga 
keuangan mikro 
di perdesaan 
 
 

Bank Indonesia  
Menneg 
Koperasi dan 
UKM 
Pemerintah 
Daerah.  

Penguatan dan 
pengembangan 
koperasi 
perdesaan 

Menneg 
Koperasi dan 
UKM 
Pemerintah 
Daerah 
 

Meningkatnya 
akses terhadap 
sumber 
permodalan  

1. Jumlah masyarakat 
anggota koperasi di 
perdesaan 

2. Jumlah lembaga 
keuangan mikro 
Jumlah anggota 
masyarakat yang 
menjadi nasabah 
lembaga keuangan 
mikro di perdesaan 

3. Jumlah dana yang 
disalurkan lembaga 
keuangan mikro di 
perdesaan 

4. Jumlah 
rumahtangga miskin 
yang mendapat 
bantuan kredit 
usaha dan dana 
bergulir. 

Meningkatkan 
akses masyarakat 
miskin terhadap 
sumber 
permodalan  
 
 

Pendampingan 
usaha mikro dan 
kecil 

 

Penguatan 
kelembangaan 
petani  

Dept. 
Pertanian, 
Dept. Dalam 
Negeri,   
Pemerintah 
Daerah. 

Pengembangan  
dan penguatan 
jaringan 
pemasaran. 

Dept. 
Pertanian, 
Dept. Dalam 
Negeri,   
Dept. 
Perindustrian, 
Dept. 
Perdagangan, 
Pemerintah 
Daerah. 

Berkembang nya 
kapasitas 
masyarakat desa  

1. Indeks Nilai Tukar 
Petani 

 
 

Memperkuat  
kelembagaan 
masyarakat 
perdesaan. 

Pengembangan 
sistem 
pendampingan 
petani/ 
masyarakat 
perdesaan  

Dept. 
Pertanian, 
Pemerintah 
Daerah,  
Kementerian 
Riset dan 
Teknologi 
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4.2   Pembangunan Perkotaan  

Tujuan :  Memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik laki-
laki maupun perempuan dalam memenuhi hak dasar. 

Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Penjaminan 
kepastian status 
kependudukan 
masyarakat 
miskin. 

Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah 

Pemberian 
kemudahan  
administrasi 
kependudukan 

Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah 

Terjaminnya 
pelayanan publik 
bagi masyarakat 
miskin. 
 
 
 

1. Persentase penduduk 
miskin perkotaan  yang 
memiliki KTP resmi dan 
Kartu Keluarga 

2. Persentase penduduk 
miskin yang memiliki 
akses terhadap fasilitas 
pendidikan 

3. Persentase penduduk 
miskin yang memiliki 
akses terhadap fasilitas 
kesehatan 

Memperluas 
layanan publik 
bagi 
masyarakat 
miskin. 
 
 
 

Penyediaan 
pelayanan  
pendidikan, 
kesehatan, air 
bersih dan  
sanitasi 

Dept. 
Kesehatan,  
Dept. Diknas, 
Dept. PU 

Penghapusan 
berbagai aturan 
yang 
menghambat 
pengembangan 
usaha masyarakat 
miskini  

DPR, DPRD, 
Bank 
Indonesia, 
Kementrian 
Koperasi dan 
UKM 

Pengaturan lokasi 
hypermarket  

Dept. 
Perdagangan, 
Pemerintah 
Daerah. 

Penyediaan dan 
pengaturan 
tempat usaha  
 

Dept.  Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah. 

Tersedianya 
tempat usaha 
bagi masyarakat 
miskin. 
 

1. Peraturan yang 
melindungi kegiatan 
usaha masyarakat 
miskin perkotaan di 
sektor informal 

2. Jumlah tempat usaha 
masyarakat miskin 
perkotaan 

Memperluas 
ruang berusaha 
masyarakat 
miskin 

Pengembangan 
kemitraan  

Kementrian 
Koperasi dan 
UKM, Bank 
Indonesia, 
Pemerintah 
Daerah. 

Penyediaan 
permukiman 
sehat yang 
terjangkau  
 

Dept. PU, 
Menneg 
Perumahan 
Rakyat, 
Pemerintah 
Daerah 

Penataan  
lingkungan 
permukiman 
tanpa 
penggusuran 
paksa 
 

Dept. PU, 
Menneg 
Perumahan 
Rakyat, 
Pemerintah 
Daerah 

Tersedianya 
lingkungan 
permukiman 
yang layak dan 
sehat  

1. Persentase rumah 
tangga  miskin yang 
memiliki tempat tinggal 

2. Persentase Rumah 
Tangga yang tinggal di 
permukiman kumuh 
perkotaan 

3. Persentase 
Rumahtangga yang 
tinggal di bantaran 
sungai 

4. Desa berdasarkan  
tempat pembuangan 
sampah warga 

5. Kondisi pembuangan air 
limbah 

6. Kondisi sebagian besar 
saluran pembuangan air 
kotor. 

Meningkatkan 
kepastian 
penguasaan, 
pemilikan 
permukiman 
yang layak dan 
sehat bagi 
masyarakat 
miskin. 
 

Penataan sistem 
pembuangang air 
limbah, 
persampahan dan 
drainase. 

Dept. PU, 
Menneg 
Perumahan 
Rakyat, 
Pemerintah 
Daerah 
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Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Pengembangan 
forum komunikasi 
pembangunan  

Pemerintah 
Daerah,  
Dept.  Dalam 
Negeri.  

Meningkatnya 
peran masyarakat 
miskin dalam 
pengambilan 
keputusan 
 

1. Peraturan yang 
menjamin partisipasi 
masyarakat miskin 
perkotaan dalam proses 
pengambilan keputusan 
publik 

2. Jumlah forum lintas 
pelaku yang melibatkan 
masyarakat miskin 
perkotaan 

3. Jumlah forum warga 
tempat saluran 
komunikasi dan aspirasi 
masyarakat miskin 
perkotaan 

Meningkatkan 
keberdayaan 
masyarakat 
miskin 
perkotaan 
dalam  
pengambilan 
keputusan. 
 

Peningkatan 
peran serta 
masyarakat 
miskin dalam 
perencanaan tata 
ruang kota 
 

Pemerintah 
Daerah,  
Dept.  Dalam 
Negeri. 

Meningkatnya 
rasa aman 

1. Tingkat kriminalitas 
2. Ketersediaan  sarana  

keamanan lingkungan 

Meningkatkan 
rasa aman dari 
tindak 
kekerasan 

Meningkatkan 
perlindungan 
terhadap 
masyarakat 
miskin perkotaan 

Dept.  Dalam 
Negeri 
Pemerintah 
Daerah, 
Polri. 

 

4.3   Pengembangan Kawasan Pesisir 

Tujuan :  Memperluas kesempatan masyarakat miskin, laki-laki dan 
perempuan di kawasan pesisir dalam pemenuhan hak dasar. 

Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Peningkatan 
akses nelayan 
pada  sumber-
sumber 
permodalan, 
peralatan 
tangkap dan 
teknologi tepat 
guna. 

Dept. Keuangan, 
Dept. Kelautan 
dan Perikanan, 
Dept. 
Perdagangan 
Pemerintah  
Daerah, 

Meningkatkan 
akses terhadap 
sarana produksi 
dan jaringan 
pasar 

Perluasan 
jaringan 
pemasaran 
produksi  

Dept. Industri, 
Dept. 
PerdaganganDept
. Kelautan dan 
Perikanan, 
Pemerintah 
Daerah 

Pengembangan 
kapasitas 
masyarakat 
pesisir dalam 
pengelolaan 
sumber daya 
pesisir yang 
berkelanjutan 

Dept. Kelautan 
dan Perikanan, 
Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah. 

Meningkatnya 
produktivitas dan 
nilai tambah 
kegiatan ekonomi 
masyarakat 
pesisir. 
 

1. Tingkat 
produktivitas 
nelayan  

2. Tingkat pendapatan 
masyarakat pesisir 

3. Jumlah penyaluran 
modal untuk 
masyarakat pesisir 

4. Jumlah sarana 
produksi nelayan 

5. Harga jual rata-
rata hasil 
tangkapan nelayan. 

6. Jumlah kelompok 
usaha ekonomi 
produktif  

Meningkatkan 
kapasitas sumber 
daya manusia 
dan kelembagaan 
masyarakat 

Pemberdayaan 
ekonomi bagi 
perempuan 
pesisir 
 

Menteri Negara 
Pemberdayaan 
Perempuan, Dept. 
Kelautan dan 
Perikanan.   
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Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Pengembangan 
perilaku sosial 
ekonomi 
masyarakat 
pesisir yang lebih 
produktif 

Dept. Kelautan 
dan Perikanan, 
Pemerintah 
Daerah  

Pengembangan 
permukiman 
layak bagi 
masyarakat 
miskin 

Dept. Kelautan 
dan Perikanan, 
Kementrian 
Perumahan 
Rakyat, 
Pemerintah 
Daerah. 

Terbangunnya 
prasarana dan 
sarana 
perhubungan dan  
permukiman, 
sebagai 
penunjang 
kegiatan ekonomi 
dan peningkatan 
kualitas hidup di 
kawasan pesisir. 
 

1. Persentase 
masyarakat pesisir 
yang tinggal di 
permukiman yang 
sehat dan layak. 

2. Jumlah pelabuhan 
rakyat  

3. Tingkat 
aksesibilitas jalan 
di kawasan pesisir 

4. Tingkat 
aksesibilitas 
masyarakat pesisir 
terhadap pasar 

5. Jumlah pusat 
pendaratan ikan 
(PPI) dan tempat 
pendaratan ikan 
(TPI) 

Membangun 
sarana dan 
prasarana 
permukiman dan 
perhubungan 
penunjang 
pengembangan 
kawasan pesisir Penyediaan 

prasarana 
pelabuhan dan 
jalan serta sarana 
transportasi 

Dept. PU, 
Pemerintah 
Daerah 

Penguatan 
kerjasama 
antarsektor dan 
antar daerah 
dalam 
mewujudkan 
pengembangan 
kegiatan ekonomi 
pesisir berbasis 
kawasan 
pengelolaan/ 
pemanfaatan 

Dept. Kelautan 
dan Perikanan, 
Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah. 
 

Perluasan batas-
batas kawasan 
pemanfaatan dan 
pengelolaan 
sumber daya 
kelautan oleh 
masyarakat 
miskin pesisir 

Dept. Kelautan 
dan Perikanan, 
Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah. 
 

Meningkatnya 
pemanfaatan dan 
pengelolaan 
sumberdaya 
kelautan oleh 
masyarakat 
miskin pesisir 

1. Tingkat pencurian 
ikan. 

2. Regulasi tentang 
pemanfaatan dan 
pengelolaan sumber 
daya kelautan. 

 

Mengembangkan 
kegiatan ekonomi 
masyarakat 
pesisir berbasis 
kawasan 
pengelolaan/ 
pemanfaatan 
secara 
komprehensif 

Perlindungan 
masyarakat 
pesisir dari 
ancaman 
ekonomi ilegal 

Dept. Kelautan 
dan Perikanan, 
Pemerintah 
Daerah, TNI/Polri 

Meningkatnya 
kualitas sumber 
daya manusia di 
wilayah pesisir 
 

• Jumlah tenaga 
pendamping atau 
fasilitator 
pengelola kegiatan 
ekonomi produktif 
dan keuangan di 
kawasan pesisir 

• Jumlah nelayan 
yang 
berketerampilan 
tinggi 

• Jumlah masyarakat 
pesisir yang sadar 
dan paham akan 

Melakukan 
pelatihan, 
penyuluhan, dan 
sosialisasi cara-
cara pengelolaan 
dan pemanfaatan 
sumber daya 
pesisir dan laut 
 

• Pengidentifika
sian jenis 
keahlian dan 
keterampilan 
yang 
dibutuhkan 
dalam 
pengembanga
n kegiatan 
ekonomi di 
wilayah 
pesisir 

 

Dept. Kelautan 
dan Perikanan, 
Pemerintah 
Daerah, Meneg. 
Koperasi, Usaha 
Kecil dan 
Menengah, 
Departemen 
Dalam Negeri, 
Himpunan 
Nelayan Seluruh 
Indonesia, 
Perguruan 
Tinggi/ Lembaga 



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 157 

Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

pelatihan 

• Pelaksanaan 
pelatihan dan 
pemagangan 
bagi nelayan 
terhadap 
alat-alat 
teknologi 
perikanan 

 

Dept. Kelautan 
dan Perikanan, 
Pemerintah 
Daerah, Meneg. 
Koperasi, Usaha 
Kecil dan 
Menengah, 
Departemen 
Dalam Negeri, 
Himpunan 
Nelayan Seluruh 
Indonesia, 
Perguruan 
Tinggi/ Lembaga 
pelatihan 

arti pentingnya 
hidup hemat  

• Jumlah masyarakat 
pesisir yang aktif 
dalam kegiatan 
ekonomi produktif 

 

• Pembinaan 
masyarakat 
pesisir untuk 
berperilaku 
hemat dan 
produktif 

 

Dept. Kelautan 
dan Perikanan, 
Pemerintah 
Daerah, Meneg. 
Koperasi, Usaha 
Kecil dan 
Menengah, 
Departemen 
Dalam Negeri, 
Himpunan 
Nelayan Seluruh 
Indonesia, 
Perguruan 
Tinggi/ Lembaga 
pelatihan 

 

4.4  Percepatan Pembangunan  Daerah Tertinggal 
Tujuan  :   Memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin, laki-laki dan 

perempuan yang berada di daerah tertinggal dalam pemenuhan 
hak-hak dasar. 

Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Peningkatan akses 
pada sumber 
permodalan, 
teknologi, 
informasi dan 
pasar 
 

Koperasi dan 
UKM, Dept.  
Dalam Negeri,  
Kementerian 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal, 
Pemerintah 
Daerah. 

Meningkatnya 
produktifitas 
masyarakat di 
daerah tertinggal 
termasuk 
komunitas adat 
terpencil  

1. Tingkat 
pendapatan 
masyarakat. 

2. Jumlah usaha 
mikro, dan kecil. 

3. Jumlah koperasi 
4. Jumlah forum 

kemitraan dalam 
pengembangan 
ekonomi  

 

Meningkatkan akses 
terhadap sumber 
daya (modal, 
peralatan tangkap 
dan penunjangnya, 
teknologi, 
komunikasi) dan 
jaringan pasar 

Pengembangan 
usaha mikro, kecil  
dan koperasi 

Dept.  Dalam 
Negeri, 
Koperasi dan 
UKM, 
Pemerintah 
Daerah. 
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Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Mendorong 
pengembangan 
ekonomi masyarakat 
lokal dan komunitas 
adat terpencil yang 
bertumpu pada 
potensi  sumber 
daya lokal, budaya, 
adat istiadat, dan 
kearifan lokal secara 
berkelajutan 

Penguatan 
kemitraan dan 
kerjasama dengan 
swasta dalam 
pengembangan 
ekonomi 
masyarakat lokal 

Bappenas, 
Kementerian 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal, 
Pemerintah 
Daerah.  

Terbangunnya 
prasarana dan 
sarana penunjang 
kegiatan ekonomi 
dan peningkatan 
kualitas hidup di 
daerah tertinggal 
termasuk 
komunitas adat 
terpencil 

5. Panjang dan 
kualitas jalan di 
daerah tertinggal 

6. Jumlah terminal 
dan pelabuhan di 
daerah tertinggal 

7. Tingkat pelayanan  
listrik di daerah 
tertinggal 

8. Tingkat pelayanan 
air bersih  

9. Persentase desa 
yang memiliki 
lahan sawah 
beririgasi 

10. Tingkat pelayanan   
sarana telekomuni           
kasi 

11. Jumlah sarana 
pasar 

Membangun sarana 
dan prasarana  
penunjang 
pengembangan 
ekonomi daerah 
tertinggal seperti 
jaringan transportasi 
darat, laut, 
telekomunikasi, air 
bersih, listrik dan 
pasar.  
 

Penyediaan sarana 
dan prasarana 
jaringan 
transportasi darat, 
laut. 
telekomunikasi, 
air bersih, 
jaringan irigasi 
listrik dan pasar. 

Dept. PU, 
Kementrian 
Daerah 
Tertinggal 
 

Perluasan 
pelayanan 
pendidikan bagi 
anak-anak dari 
keluarga miskin di 
daerah tertinggal 

Dept. Diknas, 
Dept. Agama, 
Pemerintah 
Daerah 

Peningkatan 
pelayanan 
kesehatan yang 
dapat menjangkau 
bagi anak-anak 
dari keluarga 
miskin di daerah 
tertinggal 

Dept. 
Kesehatan, 
Pemerintah 
Daerah 

Meningkatkan 
pelayanan 
pendidikan, 
kesehatan, dan 
pelatihan 
ketrampilan yang 
berkelanjutan  
dengan 
memperhatikan 
kearifan lokal 

Peningkatan 
pendidikan 
informal  

Dept. 
Pendidikan 
Nasional, 
Dept. Dalam 
Negeri 
Pemerintah 
Daerah 

Meningkatnya 
kualitas 
sumberdaya 
manusia  
 

1. Persentase 
masyarakat miskin 
yang dapat 
mengakses sarana 
pendidikan 

2. Persentase 
masyarakat miskin 
yang dapat 
mengakses sarana 
kesehatan. 

3. Indeks 
Pembangunan 
Manusia (IPM) 
daerah tertinggal 

Mengembangkan 
keberdayaan 
masyarakat miskin 
di kawasan 
tertinggal  

Peningkatan 
kapasitas 
organisasi dan 
lembaga 
masyarakat 
setempat 

Dept. Dalam 
Negeri, 
Pemerintah 
Daerah 



 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 159 

Target Indikator Kebijakan Langkah 
Kebijakan Pelaksana 

Penguatan 
pendampingan 
masyarakat. 
 

Dept. Dalam 
Negeri,  
Kementrian 
Pembangunan 
daerah 
Tertinggal,  
Dept.  Sosial, 
Pemerintah 
Daerah. 
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