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Indikator Kemiskinan Kota Bandung



Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga untuk menanganinya 
dibutuhkan pendekatan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, 
antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses tehadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan
kondisi lingkungan. Banyak program penanganan kemiskinan di Kota Bandung yang kurang tepat sasaran.

Penanggulangan kemiskinan merupakan isu strategis berdasarkan rancangan akhir RPJMD Kota Bandung 
2018-2023 pada Misi 3 sasaran 3 yang memiliki tujuan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, 
berkelanjutan dan berkeadilan; sasaran menurunnya jumlah penduduk miskin dan indikator angka 
kemiskinan 3.14%.

Perlunya indikator yang disesuaikan dengan lokalitas Kota Bandung yang ditetapkan secara legalitas agar 
program yang dijalankan dan target yang ditetapkan dapat tepat sasaran.  



Kriteria Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
(Kepmensos Nomor 146/HUK/2013)

tidak mempunyai sumber mata 
pencaharian dan/atau 

mempunyai sumber mata 
pencaharian tetapi tidak 
mempunyai kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar; 

mempunyai pengeluaran 
sebagian besar digunakan untuk 
memenuhi konsumsi makanan 

pokok dengan sangat sederhana; 

tidak mampu atau mengalami 
kesulitan untuk berobat ke 

tenaga medis, kecuali Puskesmas 
atau yang disubsidi pemerintah; 

tidak mampu membeli pakaian 
satu kali dalam satu tahun untuk 

setiap anggota rumah tangga; 

mempunyai kemampuan hanya 
menyekolahkan anaknya sampai 

jenjang pendidikan Sekolah 
Lanjutan Tingkat Pertama; 

mempunyai dinding rumah 
terbuat dari bambu/kayu/tembok 
dengan kondisi tidak baik/kualitas 

rendah, termasuk tembok yang 
sudah usang/berlumut atau 

tembok tidak diplester; 

kondisi lantai terbuat dari tanah 
atau kayu/semen/keramik 

dengan kondisi tidak baik/kualitas 
rendah; 

atap terbuat dari ijuk/rumbia 
atau genteng/seng/asbes dengan 

kondisi tidak baik/ kualitas 
rendah; 

mempunyai penerangan 
bangunan tempat tinggal bukan 

dari listrik atau listrik tanpa 
meteran;

luas lantai rumah kecil kurang 
dari 8 m2/orang; dan k. 

mempunyai sumber air minum 
berasal dari sumur atau mata air 

tak terlindung/air sungai/air 
hujan/lainnya.



Pokok Permasalahan

• Belum diidentifikasinya karakter warga penerima manfaat / warga
miskin di Kota Bandung berdasarkan empat kelompok/empat desil
( sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin);

• Perlu dikembangkannya indikator kemiskinan di Kota Bandung yang 
komprehensif dan tepat sasaran;

• Belum disusunnya rancangan peraturan mengenai indikator
kemiskinan skala Kota Bandung. 



Maksud 

• menyusun landasan kebijakan mengenai indikator kemiskinan skala Kota 
Bandung

Tujuan

• Mengidentifikasi karakteristik kelompok kemiskinan di Kota Bandung; 

• Mengembangkan indikator kemiskinan Kota Bandung yang komprehensif
dan tepat sasaran (berdasarkan aturan pusat (BDT, BPS, Permensos));

• Menyusun rancangan peraturan mengenai indikator kemiskinan skala Kota 
Bandung.

Sasaran 

• Teridentifikasinya karakteristik kelompok kemiskinan di Kota Bandung;

• Tersusunnya indikator kemiskinan Kota Bandung yang komprehensif dan 
tepat sasaran;

• Tersusunnya rancangan peraturan mengenai indikator kemiskinan skala
Kota Bandung.



Penyusunan Desain Riset dan 
Instrumen Survey; 

Pengumpulan data : Studi
literatur (Tinjauan Pustaka, 
Tinjauan Kebijakan), Survey 

Kuesioner, Wawancara, 
Observasi, Focus Group 

Discussion, dll;

Pengolahan dan Analisis Data : 
Pengolahan dan Analisis Data 

mengenai data kondisi eksisting, 
Analisis faktor yang berkorelasi 

positif, Analisis strategi 
implementasi dan rancangan 

kebijakan ;

Penyusunan Laporan Akhir 
Kajian;

Seminar Laporan Akhir Kajian.

Ruang Lingkup



Keluaran/Output 

Laporan Desain 
Riset dan 

Instrumen Survey;

Laporan
Pengumpulan
Data/ Lokasi;

Makalah Seminar;

Laporan Akhir
Penelitian + Draft 

Rancangan 
Peraturan;

Ringkasan 
Eksekutif;

Kertas Kebijakan 
(Policy Brief).



Penerima Manfaat

Kementerian Sosial RI;

Badan Pusat Statistik;

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;

Bagian Kesra pada Sekretariat Kota Bandung;

Unsur Kewilayahan di Kota Bandung.



Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan

• 3 bulan (90 hari) kalender terhitung
dari Maret 2019  hingga Juli 2019.

Waktu 
pelaksanaan

• swakelola kerjasama dengan
Perguruan Tinggi Negeri (Tipe 2).

Pelaksanaan 
Pekerjaan

• Kota BandungLokasi

• Rp. 147.917.880,-Pembiayaan



Tenaga Ahli

No Bidang Keahlian

Jenjang 

Pendidikan dan 

Golongan

Waktu

(bulan)

1 Ahli Psikologi S2, III D 3 OB

2 Ahli Sosial S2, III C 3 OB

3 Ahli Statistik S2, III C 3 OB

4 Ahli Kebijakan Publik/ Hukum S2, III C 3 OB

Surveyor 300 orang



SEKIAN 
DAN TERIMA KASIH

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPPELITBANG KOTA BANDUNG



Notulensi

• BDT (PUSAT)- verivali data BDT / usulan baru-
muskel (musyawarah kelurahan)  *indikator skala
kota diperlukan*  pusat  bantuan

• Perlu benchmarking ke kab/kota yang sudah ada
indicator kota (searching)

• Format indicator di BDT, dibobot – menjadi acuan
dalam Muskel

• Penentuan pemberian program bantuan daerah
untuk : beras, rutilahu, PPDB, SKTM??


