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Daftar Singkatan dan Akronim

Singkatan Bahasa Indonesia Bahasa inggris

ASKESKIN Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin Health insurance for the poor

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional National Development Planning Body

BIA Analisa Insiden Manfaat Benefit incidence analysis

BLM Bantuan Langsung Masyarakat Community Block Grants

BLT Bantuan Langsung Tunai Unconditional cash transfer

BOP Biaya Operasional Operational Funds

BPS Badan Pusat Statistik Statistics Indonesia

BSM Beasiswa untuk Siswa Miskin Scholarships for the poor

CCT Bantuan Sosial Tunai Bersyarat Conditional Cash Transfer

CDP Program Jangka Menengah Program 
Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis)

Community Development Plan

GDP Produk Domestik Bruto (PDB) Gross Domestic Product

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

GOI Pemerintah Republik Indonesia Government of Indonesia

Jamkesda Jaminan Kesehatan Daerah Local level health insurance for the poor

Jamkesmas Jaminan Kesehatan Masyarakat Health Insurance Scheme for the Population

JPS Jaring Pengaman Sosial Social Safety Net

JSLU Jaminan Sosial Lanjut Usia Social cash transfer for the elderly

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

Kemendiknas Kementerian Pendidikan Nasional Ministry of National Education, MONE

Kemenag Kementerian Agama Ministry of Religious Affairs, MORA

Kemenkes Kementerian Kesehatan Ministry of Finance, MOF

Kemensos Kementerian Sosial Ministry of Social Affairs, MOSA

ND Pembangunan Lingkungan Permukiman Berbasis 
Komunitas (PLBK)

Neighborhood Development

NTS Sistem Penargetan Nasional National Targeting System

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

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

Poverty Alleviation Partnership Grant (PAPG)

PK Permukiman Kelurahan Kelurahan Settlement 

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

PKH Program Keluarga Harapan Hopeful Family Program

PL Garis Kemiskinan Poverty Line

PNPM-Mandiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri

National Community Empowerment
 Program

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

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

Rp Rupiah Indonesian Rupiah

SA Bantuan Sosial Social Assistance

SD Sekolah Dasar Elementary School

SMP Sekolah Menengah Pertama Junior Secondary School

SP Perlindungan Sosial Social Protection

SSN Jaringan Pengaman Sosial Social Safety Net

SUSENAS Survei Sosio-Ekonomi Nasional National Socio-Economic Survey

TKPKD Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Daerah

Regional Poverty Reduction Coordinating Team

TNP2K Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan

National team for accelerating poverty reduction

UCT Transfer Uang Tunai tak Bersyarat Unconditional Cash Transfer

UPP Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan/
P2KP

Urban Poverty Project (P2KP)
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Ringkasan Eksekutif

PNPM Perkotaan adalah sebuah program pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat yang memberikan 
bantuan langsung untuk masyarakat miskin perkotaan untuk pembangunan infrastruktur skala kecil dan, 
pada skala yang lebih rendah, untuk proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi. PNPM Perkotaan saat 
ini melayani semua wilayah perkotaan di Indonesia dengan tujuan mendorong partisipasi masyarakat, 
memperbaiki tata pemerintahan lokal, dan memberikan kebutuhan dasar di tingkat masyarakat. Program ini 
merupakan bagian inti dari strategi pengurangan kemiskinan serta strategi perkotaan nasional yang saat ini 
sedang dipersiapkan.

Catatan kebijakan ini mengacu pada dua studi lapangan kualitatif yang dilakukan untuk menilai 
bagaimana aspek-aspek tertentu dari program ini bekerja, terutama untuk komponen infrastruktur, dan 
mendokumentasikan praktek-praktek yang baik, menyaring pembelajaran dan mengidentifikasi pilihan-
pilihan untuk program pembaruan.1 Catatan kebijakan kedua juga disiapkan oleh Bank Dunia, berjudul 
Indonesia Urban Poverty and Program Review (Kemiskinan Perkotaan dan Ulasan Program), yang menyediakan 
analisis kemiskinan perkotaan dan melihat lebih luas pada program-program penanggulangan kemiskinan 
nasional dimana PNPM adalah salah satunya.

Secara keseluruhan temuan-temuan evaluasi program PNPM-Perkotaan cukup positif. Umpan balik dari 
penerima manfaat umumnya menunjukkan bahwa program ini merupakan suatu pendekatan yang 
efektif bagi partisipasi masyarakat dan untuk mengatasi infrastruktur dasar di tingkat komunitas. Penilaian 
independen atas kualitas infrastruktur menunjukkan kualitas yang tinggi, dan organisasi masyarakat dianggap 
dapat bekerja relatif baik.

Evaluasi ini juga mengidentifikasi sejumlah bagian untuk diperbaiki untuk lebih meningkatkan efisiensi 
dan dampak program. Bagian-bagian tersebut termasuk upaya untuk memperkuat program untuk 
kebutuhan sosial dan ekonomi yang mungkin memiliki dampak yang lebih besar pada kesejahteraan 
individu dan rumah tangga, memastikan peningkatan partisipasi oleh perempuan dan kelompok termiskin 
di masyarakat, menyelaraskan program secara lebih sistematis dengan proses penganggaran pemerintah 
daerah, pengembangan lebih lanjut kapasitas fasilitator, dan perbaikan MIS (Management of Information 
System - Pengelolaan Sistim Informasi). Pengkajian program percontohan ND/PLPBK (yang menggabungkan 
perencanaan tata ruang dan investasi besar bagi masyarakat) mengidentifikasi beberapa tantangan dalam 
pelaksanaan yang perlu ditangani, yang berkaitan dengan kapasitas dan proses untuk proyek-proyek 
yang lebih besar. Pada saat penulisan ini, kebanyakan dari rekomendasi tersebut sedang ditindaklanjuti 
dalam penyusunan program PNPM perkotaan 2012-2015 dan beberapa diantaranya mungkin akan 
diarusutamakan di waktu-waktu mendatang. Masalah yang lebih luas yang berkaitan dengan kebutuhan 
nasional untuk jangka menengah dan panjang yang disebabkan oleh urbanisasi yang cepat dan proyeksi 
kenaikan kemiskinan perkotaan, dan peran potensial yang dapat dimainkan oleh Program PNPM-Perkotaan 
juga dieksplorasi dalam studi ini.

Rekomendasi untuk Rancangan Program Saat ini 
Dalam menanggapi umpan balik dari penerima manfaat, dianjurkan bahwa program PNPM-Perkotaan 
meningkatkan upaya-upaya yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 
di tingkat rumah tangga. Ini pertama-tama akan membutuhkan penilaian kebutuhan tersebut, dan kemudian 

1 Lihat Rand, 2011, A Qualitative Study of the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Urban in Indonesia, dan Schuler, N., 2012, Rapid 
Appraisal of PNPM Neighborhood Development (and Poverty Alleviation Partnership Grant Mechanism).  
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membutuhkan rancangan dan pelaksanaan beberapa kegiatan percontohan baru. Seiring waktu, perubahan 
yang lebih substansial atas  rancangan mungkin diperlukan. Salah satu model yang memiliki potensi besar 
adalah rancangan “Generasi”  yang saat ini sedang dilaksanakan di bawah PNPM-perdesaan. Program Generasi 
menargetkan sasaran-sasaran kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Setiap desa menerima bantuan 
langsung dan dengan bantuan dari fasilitator dan pekerja pelayanan, warga desa melakukan pemetaan sosial 
dan perencanaan partisipatif untuk memutuskan cara terbaik untuk menggunakan dana bantuan langsung 
untuk mencapai 12 sasaran pendidikan dan kesehatan yang berhubungan dengan perilaku kesehatan ibu 
dan anak dan perilaku pendidikan. Bonus kinerja diberikan kepada masyarakat berdasarkan kinerja masing-
masing desa atas indikator yang ditargetkan. Walaupun rancangan di daerah perkotaan mungkin agak 
berbeda berdasarkan pada identifikasi sasaran prioritas, pendekatan dalam mengidentifikasi penduduk 
termiskin dan menetapkan target spesifik yang ingin dicapai (dengan insentif terpasang) memiliki banyak 
potensi untuk menangani kebutuhan sosial dan ekonomi secara lebih baik.

Untuk mengatasi masalah partisipasi masyarakat, terutama perempuan, dianjurkan untuk melakukan upaya 
bersama dalam memperluas jangkauan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pertemuan-
pertemuan masyarakat. Beberapa pendekatan yang akan dieksplorasi termasuk mengadakan pertemuan 
khusus perempuan, menyediakan layanan pengasuhan anak di pertemuan-pertemuan, atau kemungkinan 
mengalokasikan dana khusus untuk proposal yang berasal dari perempuan.

Penguatan hubungan antara PNPM-Perkotaan dan pemerintah daerah juga menjadi penting untuk 
memaksimalkan dampak di lapangan. Dalam masyarakat dimana ada hubungan baik dengan pemerintah 
daerah, para responden dalam penelitian ini paling sering mengungkapkan penggunaan secara aktif 
Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan komitmen dari Kementerian Pekerjaan Umum 
dan kepala kelurahan/desa untuk mengkomunikasikan kegiatan pemerintah secara efektif. Tindakan yang 
direkomendasikan meliputi kerja sama yang lebih erat dalam perencanaan, penggunaan insentif untuk 
memastikan kolaborasi, dan mengidentifikasi pendekatan-pendekatan  untuk melembagakan Program 
PNPM-Perkotaan dalam proses musrenbang.

Mengingat peran penting dari fasilitator dalam program ini, upaya-upaya untuk merasionalisasi beberapa 
tanggung jawabnya saat ini dalam pelaporan akan memberikan waktu lebih banyak untuk fasilitator untuk 
lebih fokus, misalnya, pada kegiatan sosialisasi di masyarakat. Menciptakan suatu sistem penghargaan 
berbasis insentif juga akan membantu memotivasi kinerja fasilitator yang pada akhirnya meningkatkan hasil 
di lapangan.

Pilihan-pilihan atas peranan jangka panjang PNPM-Perkotaan
Seiring urbanisasi, permintaan akan lahan, infrastruktur dasar, perumahan, transportasi dan pelayanan sosial 
di tingkat masyarakat akan tumbuh dengan sangat pesat. Studi Indonesia: Kemiskinan Perkotaan dan Ulasan 
Program 2012, mengidentifikasi isu-isu kunci bagi masyarakat miskin perkotaan, serta kesenjangan dalam 
kebijakan dan program. Di antara isu-isu tersebut adalah inefisiensi sasaran pada program-program sosial, 
meningkatnya perluasan wilayah kumuh informal di daerah marjinal, dan kesenjangan dalam penyediaan 
layanan.

PNPM-Perkotaan, adalah sebuah program yang beroperasi di semua wilayah perkotaan di Indonesia, 
juga memiliki banyak potensi untuk memperluas peranannya untuk dapat lebih menanggapi kebutuhan 
kemiskinan perkotaan, yang selaras dengan strategi pengurangan kemiskinan pemerintah Indonesia. Seperti 
yang disebutkan, PNPM-Perkotaan dapat digunakan sebagai platform untuk meningkatkan sasaran program 
sosial dalam masyarakat miskin, penyusunan rencana tata ruang dengan peningkatan partisipasi masyarakat, 
atau untuk memperluas layanan dasar bagi permukiman informal yang saat ini tidak mendapatkan manfaat 
dari program pemerintah. Pengenalan dan evaluasi menerus atas program-program dan pendekatan baru 
dalam PNPM akan memungkinkan dilakukannya eksperimen untuk perubahan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan yang berkembang dari kaum miskin kota.

Ringkasan Eksekutif
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Dalam daerah perkotaan yang kompleks dan sangat padat, di mana ada kebutuhan yang sangat tinggi, program 
peningkatan daerah kumuh yang komprehensif mungkin adalah pendekatan yang paling tepat, terutama 
jika ada berbagai kebutuhan akan infrastruktur atau jika pemukiman kembali (re-settlement) diperlukan. 
Program perbaikan daerah kumuh menggabungkan perencanaan tata ruang dan partisipasi masyarakat, 
namun biasanya difokuskan pada penyediaan suatu kelompok pelayanan dasar yang telah ditentukan, yang 
sering dikaitkan dengan perencanaan infrastruktur kota, dan dilaksanakan melalui pemerintah daerah. Di 
beberapa negara, program seperti itu juga memasukkan komponen sosial yang dirancang untuk mengatasi 
masalah ketenagakerjaan, kriminalitas dan kekerasan, remaja, dan layanan kesehatan. Kebijakan untuk 
mengatasi permukiman informal juga perlu mengingat bahwa banyak permukiman yang berkembang tidak 
memiliki status hukum, dimana hal ini mempersulit peran pemerintah untuk melakukan investasi di bidang 
infrastruktur dasar.

Berbagi pengalaman dengan negara-negara lain melalui program pertukaran pengetahuan juga akan 
mendorong pemikiran baru dan inovatif untuk masa depan. Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar 
dari beberapa kesalahan dari negara-negara lain yang telah gagal dalam perencanaan untuk penduduk 
perkotaan yang baru, dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengakomodasi dan mempersiapkan 
transformasi perkotaannya.
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1 . 1 Pendahuluan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Indonesia adalah program pembangunan berbasis 
masyarakat atau Community Driven Development (CDD) terbesar di dunia yang mencakup semua lingkungan 
perkotaan (PNPM-Perkotaan) dan pedesaan (PNPM-Perdesaan) di Indonesia. Program ini mengalokasikan 
sejumlah dana hibah kepada masyarakat untuk pengambilan keputusan lokal atas prioritas pembangunan.

Program perkotaan ini telah beroperasi sejak tahun 1999. Seiring waktu, sejumlah studi evaluasi telah 
dilakukan meskipun sebagian besar difokuskan pada aspek-aspek tertentu dari program. Catatan kebijakan 
ini merangkum proses evaluasi yang komprehensif dari program PNPM-Perkotaan yang telah dilakukan 
oleh RAND Corporation yang bekerjasama dengan Survey Meter, serta kajian cepat untuk dua sub-
komponen percontohan program PNPM-Perkotaan yaitu skema Pembangunan Lingkungan Permukiman 
Berbasis Komunitas/PLPBK (Neighborhood Development/ND), dan mekanisme Penanggulangan Kemiskinan 
Terpadu/PAKET (Poverty Alleviation Partnership Grant Mechanism/PAPG) yang dilakukan oleh sebuah tim kecil 
konsultan. Evaluasi RAND dirancang untuk melihat bagaimana aspek-aspek tertentu dari program ini bekerja, 
mendokumentasi praktik-praktik yang baik, menyaring pembelajaran, dan mengidentifikasi pilihan untuk 
reformasi program yang didasarkan terutama pada studi lapangan kualitatif dalam sampel kelurahan. Kajian 
cepat (Rapid Appraisal) dirancang untuk meninjau kemajuan dan pembelajaran dari percontohan PLPBK dan 
PAKET. Temuan-temuan utama dari evaluasi dan kajian cepat dirangkum dalam Bagian 2, diikuti dengan 
diskusi dan rekomendasi untuk rancangan program di Bagian 3. Studi lengkap, termasuk temuan rinci dan 
data, tersedia secara terpisah dari catatan kebijakan ini.

Bagian 1: 
Pendahuluan dan 
Pendekatan
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1 . 2 Latar Belakang dan Konteks  
Program PNPM-Perkotaan merupakan bagian dari strategi pengurangan kemiskinan Pemerintah Indonesia 
yang terdiri dari 3 kluster. Kluster 1 memfokuskan pada stabilisasi pendapatan melalui program perlindungan 
sasaran kemiskinan dan sosial di tingkat rumah tangga, Kluster 2 mendukung pengembangan dan 
pemberdayaan di tingkat masyarakat yaitu melalui program PNPM, dan Kluster 3 termasuk program yang 
menyasar keuangan mikro dan dukungan kepada UKM.

Program ini juga sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional atau KSPN yang saat ini sedang 
dipersiapkan pemerintah. KSPN adalah strategi 15 tahun yang mencantumkan kebijakan dan strategi 
yang diperlukan untuk kota-kota di Indonesia untuk berkembang sebagai “entitas sosial-spasial”. Program 
PNPM-Perkotaan sejalan dengan KSPN, yang terutama tujuannya untuk: (a) meningkatkan peran kota 
sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dalam konteks lokal, regional dan nasional serta meningkatkan 
kesejahteraan dan kondisi kehidupan rakyat, dan (b) peningkatan kualitas tata kelola perkotaan menjadi 
lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Program PNPM-Perkotaan telah berkembang secara substansial sejak awal lebih dari satu dekade yang lalu 
(sebelumnya disebut Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan/P2KP). Program ini dirancang sebagai 
respon pemerintah pusat atas keruntuhan ekonomi dan sebagai sarana intervensi sumber daya secara 
langsung kepada orang miskin di masyarakat perkotaan. Program serupa, PPK, juga diadakan di daerah 
perdesaan. Kedua program tersebut muncul pada akhir dari kekuasaan otoriter yang telah mengkerdilkan 
pembuatan keputusan di tingkat lokal serta inisiatif masyarakat setempat. Program perkotaan dan perdesaan, 
keduanya pada awalnya dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan setempat, meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memberikan kesempatan peningkatan ekonomi 
di tingkat lokal. Pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) untuk mempertemukan semua inisiatif yang digerakkan masyarakat di Indonesia yang 
terkait kemiskinan termasuk daerah perkotaan dan perdesaan.

PNPM-Perkotaan dirancang dengan pemikiran bahwa walaupun isu-isu perkotaan banyak membutuhkan 
solusi infrastruktur yang lebih besar (angkutan umum perkotaan, air bersih pasokan utilitas, saluran air 
limbah dan drainase air kotor, jalan kota), infrastruktur di tingkat masyarakat akan merespon secara lebih baik 
kebutuhan masyarakat dan dengan biaya investasi yang lebih rendah bila direncanakan dan dibangun oleh 
masyarakat sendiri. Program ini menyediakan dukungan keuangan dan teknis langsung kepada masyarakat 
miskin untuk meningkatkan infrastruktur dasar dan pelayanan sosial. Fokusnya adalah pada pemberdayaan 
masyarakat untuk membuat keputusan sendiri tentang kebutuhan investasi dan prioritas mereka.

Sebagian warga tinggal 
di perumahan yang tidak 

layak huni

Foto: World Bank
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Program ini sekarang memiliki cakupan nasional untuk daerah perkotaan, yang mencakup 11.000 kelurahan/
lingkungan perkotaan dan 22,3 juta penerima manfaat (sumber: MIS). Sejak P2KP-1, program ini telah 
membiayai lebih 31.100 km jalan kecil, 8.800 km drainase, rehabilitasi 126.800 rumah penduduk termiskin, 
164.800 unit fasilitas sanitasi dan persampahan, dan 9.450 fasilitas kesehatan melalui pinjaman Bank Dunia.2    

Tujuan pengembangan program secara keseluruhan adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan dalam 
tata pemerintahan lokal yang lebih baik. Hal ini dicapai melalui tiga komponen utama: pemberdayaan 
masyarakat, dukungan pemerintah daerah, penyediaan layanan lokal, dan pembangunan kapasitas lokal. 
Komponen-komponen proyek dirangkum dalam Tabel 1.

2 Berdasarkan  pada MIS per 31 Agustus 2011.

Pendahuluan dan Pendekatan

Komponen Kegiatan

Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah 
Daerah

-  Peningkatan kesadaran masyarakat dan sosialisasi 
oleh fasilitator melalui kegiatan intermediasi sosial dan 
pelatihan

-  Pelatihan staff Pemerintah Daerah

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kelurahan -  Infrastruktur: Investasi infrastruktur skala kecil
-  Sosial: Bantuan untuk orang termiskin, ditujukan terutama 

untuk manfaat individu
-  Ekonomi: Kredit Mikro melalui dana pinjaman bergulir

Dukungan Implementasi -  Dukungan teknis untuk pelaksanaan proyek yang diberikan 
oleh konsultan profesional

-  Fasilitator memberi bantuan dalam praktek akuntansi dan 
pemantauan

TABEL 1: KOMPONEN-KOMPONEN DAN KEGIATAN UTAMA PNPM-PERKOTAAN

Pendekatan PNPM-Perkotaan bergantung pada organisasi relawan berbasis masyarakat yang memiliki para 
pemimpin yang terpilih (BKM). BKM menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan 
Kemiskinan (PJM Pronangkis)/Community Development Plan (CDP) untuk mengarahkan kegiatan, dan sebuah 
tim kecil untuk administrasi dan pelaksanaan subproyek. BKM menerima dana dalam tiga tahap setiap tahun 
untuk kegiatan yang dirancang dalam rangka memenuhi tujuan dari rencana pengembangan masyarakat. 
Rentang dana hibah adalah dari US$15.000 sampai US$30.000 berdasarkan jumlah penduduk per kelurahan 
yang dapat disalurkan kepada kelompok-kelompok wadaya masyarakat (KSM) berdasarkan proposal kegiatan 
yang konsisten dengan PJM Pronangkis, yang digunakan untuk bantuan sosial (termasuk hibah dan program 
pelatihan), dan investasi infrastruktur tersier yang diidentifikasi oleh masyarakat di PJM Pronangkis. Fasilitator 
membantu BKM dan KSM untuk menyiapkan laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pada akhir siklus tiga tahun, BKM berhenti dan siklus baru pemilihan dan perencanaan dimulai. Setelah 
menerima hibah tiga kali di bawah PNPM-Perkotaan, sebuah kelurahan diharapkan lulus ke program 
“channeling” lain dan memenuhi syarat untuk mengkoordinasikan pendanaan bagi pelaksanaan program 
tersebut.

Proyek ini dilaksanakan di tingkat nasional oleh Unit Manajemen Proyek di Kementerian Pekerjaan Umum, 
dan program secara keseluruhan memiliki komite pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat, yang juga mengetuai Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Anggota komite 
pengarah termasuk perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan 
Kementerian Industri dan Perdagangan.
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Terakhir, dua inisiatif percontohan penting telah ditambahkan ke program ini dalam beberapa tahun 
terakhir, yaitu PAKET dan PLPBK. Di bawah PAKET, untuk 100 atau lebih pemerintah daerah terpilih, di 
tahun tiga hingga tahun lima dari proyek, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah diciptakan dan 
dana pendamping tambahan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kegiatan yang secara bersama 
diusulkan/yang biayanya ditanggung bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Program ini 
bertujuan untuk meresmikan hubungan konsultatif antara pemerintah daerah dan masyarakat dan untuk 
membiayai kegiatan yang berada di luar lingkup normal PNPM-Perkotaan, yaitu yang lebih besar dari yang 
dimungkinkan oleh BLM, yang membutuhkan kontribusi pemerintah daerah, atau yang mencakup lebih dari 
satu kelurahan.

PLPBK Percontohan berjalan lebih jauh dari PAKET dengan memasukkan perencanaan tata ruang permukiman 
dan investasi yang lebih besar yang ditargetkan untuk masyarakat miskin. Lokasi yang dipilih menerima 
1 milyar rupiah (US$108.000) dimana 30 persen ditujukan untuk perencanaan tata ruang, dan 70% untuk 
implementasi dan pelatihan. PLPBK ini awalnya diujicobakan di 18 lokasi dan sejak itu telah diperluas hingga 
255 lokasi lain. Seperti halnya PAKET, PLPBK dirancang untuk menghasilkan satu proyek yang lebih besar dari 
yang ada di bawah PNPM-Perkotaan atau yang menghasilkan serangkaian proyek terintegrasi. Perbedaan 
utama antara PLPBK dan program PNPM-Perkotaan lainnya adalah unsur perencanaan tata ruang. Misi 
PLPBK difokuskan pada mengintegrasikan perencanaan dan pengelolaan pemukiman masyarakat ke dalam 
perencanaan pembangunan resmi. Masyarakat mengembangkan “rencana tata ruang permukiman berbasis 
masyarakat” (community spatial plan-CSP) yang dimaksudkan sebagai rencana 5 tahun yang dikerjakan oleh 
donor, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk mendukung kerjasama antara pemerintah daerah dan 
inisiatif oleh masyarakat untuk mengembangkan program partisipatif dan berkelanjutan untuk perencanaan 
permukiman, program ini  mengharapkan bahwa investasi akan dilakukan dalam koordinasi dengan (dan 
dengan buy-in secara substansial dari) pemerintah daerah, pemerintah lainnya, dan pihak swasta.

1 . 3 Pendekatan Studi
Kedua studi lapangan yang dilakukan (selanjutnya disebut sebagai i) RAND dan ii) Kajian Cepat – Rapid 
Appraisal) terutama berdasar pada metode kualitatif. Metodologi ini dikembangkan dengan cara konsultasi 
dan mengacu pada temuan dari evaluasi dampak program P2KP2 yang dilakukan oleh Research Group di 
Bank Dunia yang meliputi periode 2004-2007 (Box 1).3

3 Pradhan, Rao, Rosemberg, 2010, The Impact of the Community level activities of the Second Urban Poverty Project.

Kondisi permukiman 
miskin di Kurawesi, 

Makassar

Foto: World Bank
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Evaluasi dampak mengangkat sejumlah pertanyaan tentang dampak serta proses walaupun pemahaman 
yang lebih dalam atas isu-isu itu tidak dimungkinkan melalui survei rumah tangga kuantitatif yang 
dilaksanakan. Oleh karena itu, studi yang dilakukan oleh RAND dirancang untuk masuk lebih mendalam 
pada sejumlah pertanyaan-pertanyaan kunci yang ditetapkan lebih lanjut melalui proses konsultasi yang 
melibatkan para pemangku kepentingan utama, pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah 
Indonesia, Bank Dunia, anggota dari PSF dan para peneliti terpilih, dan dievaluasi dalam konteks apakah 
program berhasil memberikan keluaran kunci dari program dan dampak yang diharapkan/tidak diharapkan 

Pendahuluan dan Pendekatan

BOX 1:  EVALUASI DAMPAK PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN 2/
P2KP2 (URBAN POVERTY PROJECT/UPP2)

Evaluasi dampak proyek P2KP2, pendahulu dari Program PNPM-Perkotaan, dilakukan dari tahun 2004-
2007 oleh Kelompok Ekonomi Pembangunan di Bank Dunia. Tujuan evaluasi adalah untuk mendeteksi 
apakah ada perbedaan yang dirasakan dalam kesejahteraan dan partisipasi penerima P2KP2 
dibandingkan dengan kelompok individu serupa yang tidak berpartisipasi dalam program dengan 
menggunakan metode perkiraan perbedaan dalam perbedaan (difference in differences estimation). 
Evaluasi ini secara khusus melihat Komponen Hibah Kelurahan dari proyek P2KP2, yang mencakup 
46% dari total biaya proyek. Studi ini memfokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang 
bagaimana proyek memberi dampak terhadap penerima manfaat yang tinggal di dalam masyarakat 
yang menerima bantuan dalam hal i) kesejahteraan, ii) akses terhadap kredit iii) akses ke infrastruktur, 
dan iv) partisipasi dalam lembaga lokal.

Survei lapangan dilakukan pada bulan Januari-Februari 2004 (baseline), Agustus 2005-Januari 2006 
(jangka menengah), dan Agustus-September 2007 (akhir). Sampel meliputi lebih dari 15.000 anggota 
rumah tangga pada awal dan putaran final, dan hampir 10.000 anggota rumah tangga pada survei 
pertengahan periode di 73 kelurahan perlakuan dan 38 kelurahan kontrol di seluruh Indonesia. Penting 
untuk dicatat bahwa survei terakhir dimaksudkan untuk dilakukan pada akhir proyek (Desember, 
2010), namun pada tahun 2007 Pemerintah mengumumkan rencana untuk meningkatkan P2KP 
menjadi program nasional (PNPM), dimana ini akan ‘mencemari’ kelompok kontrol. Dengan demikian, 
survei ‘final’ dilakukan secara substansial lebih awal dari yang direncanakan dan sehingga dampak 
yang ditangkap hanya pada interim/pertengahan periode, dan bukan pada tahap akhir proyek.

Temuan-temuan utama dari evaluasi dampak meliputi: i) peningkatan secara keseluruhan dalam 
tingkat kesejahteraan di daerah perkotaan tetapi tidak ada dampak yang signifikan secara statistik 
dalam komunitas yang diintervensi/treatment communities (relatif terhadap komunitas kontrol/control 
communities), ii) peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak di komunitas yang diintervensi, iii) 
peningkatan yang besar dalam partisipasi dalam organisasi masyarakat di kedua komunitas yang 
diintervensi dan kontrol, iv) pergeseran dari anggota ekonomi KSM dengan akses sebelumnya 
terhadap pinjaman non-P2KP2 menjadi ke pinjaman P2KP2 dengan tingkat bunga yang lebih rendah 
(turun rata-rata 4,3-2,2 persen/bulan), dan v) bukti bahwa mereka yang terpilih untuk BKM lebih 
cenderung adalah laki-laki, berpendidikan, kaya dan memiliki hubungan/koneksi resmi, dan anggota 
ekonomi KSM lebih cenderung perempuan, kurang makmur, dan memiliki lebih sedikit koneksi 
dibanding anggota BKM tetapi lebih daripada populasi pada umumnya.

Temuan-temuan ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang partisipasi, peran fasilitator, BKM, 
dan peran Program vis-à-vis (sehubungan dengan) dampak kesejahteraan rumah tangga mengingat 
kecilnya jumlah dana hibah BLM. Banyak dari masalah ini ditanggapi dalam evaluasi RAND.

Sumber:  Pradhan, Rao, Rosemberg, 2010, The Impact of the Community Level Acitivities of the Second 
Urban Poverty Project.
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pada individu dan kelembagaan yang dimaksudkan/diinginkan. Pertanyaan difokuskan secara luas pada isu-
isu tata kelola pemerintahan dan komponen infrastruktur program seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Penilaian peran pembangunan berbasis masyarakat (CDD): Pendekatan CDD telah dikaitkan dengan 
sejumlah tujuan, termasuk membangun modal sosial dan memperbaiki kondisi kehidupan. 
a. Sampai sejauh mana model CDD direalisasikan oleh PNPM-Perkotaan, dalam hal perencanaan, 

pengambilan suara dan kontribusi terhadap kegiatan program?

2. Hubungan dengan Pemerintah Daerah:
a. Bagaimana PNPM-Perkotaan berhubungan dengan pemerintah daerah dan dengan program-

program sektoral (rincian jenis program, interaksi, dll)? 
b. Apakah ada banyak kolaborasi/duplikasi? 
c. Dalam masyarakat di mana kolaborasi berfungsi dengan baik, faktor-faktor apa yang memberi 

kontribusi? Demikian pula, apabila kolaborasi tidak berfungsi dengan baik, mengapa begitu?

3. Pengembangan Kapasitas dan Efektifitas Fasilitator:
a. Seberapa efektif fasilitator saat ini dan apakah mereka cukup memenuhi kebutuhan masyarakat? 
b. Karakteristik apa sajakah yang menentukan apakah fasilitator tersebut kuat atau lemah?  

4. Tata Kelola Pemerintahan dan Mekanisme Pengendalian:
a. Seberapa efektif struktur tata kelola pemerintahan/mekanisme kontrol terkini yang sudah ada? 

Apakah sudah memadai atau mungkin patut ditingkatkan? Jika demikian, bagaimana?    

5. Kualitas proyek infrastruktur: 
a. Secara keseluruhan bagaimana kualitas dari investasi infrastruktur? 
b. Faktor-faktor apa yang menentukan apakah hasil pekerjaan berkualitas rendah atau tinggi? 
c. Apakah standar saat ini memadai? 
d. Seberapa murah investasi infrastruktur? 
e. Apakah sudah memadai atau mungkin perlu ditingkatkan? Jika demikian, bagaimana? 

6. PAKET/PLPBK dan kecukupan bantuan langsung: 
a. Saat ini masyarakat menerima dana hibah yang relatif kecil. Di bawah skema PLPBK yang sedang 

diujicobakan, jumlah hibah tersebut adalah lebih tinggi secara substansial. Bagaimana variasi 
pengalaman dan hasil di bawah PAKET/ PLPBK? Apakah ada dampak yang berbeda?

Pendekatan analitis untuk studi RAND memasukkan beberapa metode, terutama menggunakan alat kualitatif 
untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap jumlah kelurahan yang lebih kecil. Pendekatan 
ini dipilih sebagian sebagai tindak lanjut evaluasi dalam skala yang lebih besar yaitu evaluasi dampak 
kuantitatif dari P2KP2 yang dilakukan dari tahun 2004-2007, yang mengangkat sejumlah pertanyaan tentang 
rancangan program.4 Data primer dikumpulkan di 16 kelurahan di seluruh Indonesia (termasuk tiga yang 
berpartisipasi dalam program percontohan PAKET/PLPBK) (Mei-Juni, 2011). Pekerjaan lapangan dilakukan 
bersama-sama dengan penilaian kualitatif persepsi kemiskinan dan program Pemerintah dalam komunitas 
yang sama. Pengumpulan Data meliputi: i) wawancara informan kunci, ii) kelompok fokus, iii) wawancara 
mendalam dengan rumah tangga dan penerima manfaat miskin; iv) survei cepat rumah tangga dan tokoh 
kelompok masyarakat PNPM-Perkotaan, dan v) pemeriksaan teknis infrastruktur oleh para ahli infrastruktur. 
Data sekunder dari MIS tentang partisipasi masyarakat, penganggaran dan informasi proyek dan sebuah 
database pengaduan juga dianalisis sejauh mungkin.

Kriteria pemilihan lokasi termasuk keterwakilan geografis, variasi dalam tingkat kemiskinan, besarnya dana 
hibah (BLM), dan lokasi PLPBK. Tiga belas dari 16 kelurahan dipilih secara acak dari sampel masyarakat 
perkotaan dalam Survei Kehidupan Keluarga Indonesia. Pembahasan penuh metodologi disajikan dalam 
bagian Latar Belakang laporan. Lokasi studi meliputi:

4 Pradhan, Rao, Rosemberg, 2010, The Impact of the Community level activities of the Second Urban Poverty Project
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Kelurahan Kota Propinsi Program

Klumprit Sukoharjo Jawa Tengah PAKET

Blimbing Sukoharjo Jawa Tengah PLPBK

Pasar Lama Banjarmasin Kalimantan Selatan PAKET

Cakranegra Selatan Mataram Jawa Tengah PAKET

Pagutan Mataram Central Java PLPBK

Karuwisi Makassar Sulawesi Selatan PLPBK

Sinrijala Makassar Sulawesi Selatan PLPBK

Watulondo Kendari Sulawesi Tenggara PLPBK

Lapulu Kendari Sulawesi Tenggara PAKET

Podosugih Pekalongan Jawa Tengah PLPBK

Kraton Kidul Pekalongan Jawa Tengah PAKET

TABEL 3: LOKASI STUDI, KAJIAN CEPAT PAKET DAN PLPBK

Pendahuluan dan Pendekatan

Kelurahan Kabupaten/Kota Propinsi Indeks Kesejahteraan

Triharjo Kulon Progo D.I. Yogyakarta Tinggi

Karo Pematang Siantar Sumatra Utara Tinggi

Cengkareng Timur Jakarta Barat Jakarta Tinggi

Tambakrejo Surabaya Jawa Timur Tinggi

Pancuran Gerobak Sibolga Sumatra Utara Menengah

Astana Cirebon Jawa Barat Menengah

Kauman Surakarta Jawa Tengah Menengah

Lirboyo Kediri Jawa Timur Menengah

Antang Ujung Pandang Sulawesi Selatan Menengah

Ngestiharjo Kulon Progo D.I. Yogyakarta Rendah

Wiroborang Probolinggo Jawa Timur Rendah

Rantepao Tana Toraja Sulawesi Selatan Rendah

Hulu Banteng Lor Cirebon Jawa Barat Rendah

*  Ada 3 lokasi PLPBK, semuanya terletak di Jawa. Untuk memastikan kerahasiaan lokasi dan responden dalam sampel kecil ini, lokasi PLPBK tidak 
tercantum di sini. Lokasi tersebut ditulis dalam studi sebagai Lokasi 1, 2 dan 3. 

TABLE 2: LOKASI STUDI (LOKASI NON-PLPBK*)

Kajian cepat dilakukan sebagai tindak lanjut untuk melihat lebih dekat PAKET dan PLPBK percontohan. 
Pendekatan ini terdiri dari wawancara tingkat nasional, kunjungan lapangan ke 11 kelurahan di 6 kota (Februari 
2012), termasuk wawancara dengan informan kunci, kunjungan ke lokasi investasi, dan kajian dokumentasi 
proyek. Lokasi-lokasi, yang tercantum dalam Tabel 3, dipilih dari daftar induk dari semua lokasi PLPBK dan 
PAKET dengan tujuan untuk keterwakilan cakupan geografis, bias terhadap lingkungan perkotaan yang 
lebih padat, dan variasi dalam kinerja dan keterlibatan pemerintah daerah. Dua lokasi di Solo dan Surabaya 
dimasukkan sebagai lokasi inovasi yang bisa menawarkan pembelajaran tertentu. Wawancara dilakukan 
dengan anggota masyarakat, perwakilan pemerintah daerah, dan fasilitator. Satu set pertanyaan wawancara 
semi-terstruktur untuk setiap kategori wawancara dikembangkan termasuk informasi dasar tentang deskripsi 
lokasi dan masalah-masalah kunci pengembangan/kemiskinan, deskripsi proyek, keberhasilan/kekuatan 
proyek yang dirasakan, tantangan/kelemahan proyek yang dirasakan, dan permintaan untuk rekomendasi/
isu-isu lain. Seperti halnya dengan studi RAND, Kajian cepat dirancang untuk menawarkan sebuah snapshot 
lokasi dan ditafsirkan sebagai indikasi tren potensial.
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Temuan-temuan kunci dari dua studi disajikan menurut topik sebagaimana di bawah ini. Kecuali jika 
disebutkan, temuan-temuan mengacu pada studi RAND yang meliputi PNPM-Perkotaan. Bagian akhir 
tentang penilaian besaran dana BLM dan percontohan PLPBK dan PAKET memasukkan temuan dari kedua 
studi. Bagian pendahuluan menjelaskan gambaran dan konteks dari setiap isu yang dievaluasi.

2 . 1 Penilaian Pendekatan CDD
Community Driven Development (CDD) atau Pembangunan berbasis/digerakkan oleh Masyarakat merupakan 
bagian mendasar dari program PNPM dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk membuat 
keputusan sendiri tentang kebutuhan investasi dan prioritas mereka. Manfaatnya dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas, efisiensi dan tata pemerintahan lokal yang lebih baik. Pengalaman 
dari negara lain menunjukkan bahwa CDD memberikan sebuah pendekatan untuk meringankan masalah 
fisik kemiskinan perkotaan seperti perumahan yang tidak aman, buruknya infrastruktur, dan utilitas, serta 
juga mendukung elemen tidak terukur dari pemberdayaan masyarakat kolektif, penguatan jaringan sosial 
dan mendukung komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dan lembaga pemerintah. CDD juga 
dapat memperkaya keberlanjutan proyek dengan memperkuat respon dari masyarakat, serta hubungan-
hubungan kelembagaan antara masyarakat, pemerintah daerah dan nasional, pengembang swasta, dan 
LSM.5 Namun demikian, CDD memiliki keterbatasan terutama ketika dalam pelaksanaan investasi skala besar 
atau khususnya dalam lingkungan perkotaan yang sangat kompleks yang mungkin misalnya, memerlukan 
pemukiman kembali (re-settlement). Meningkatkan jaringan jalan keseluruhan, jaringan drainase, atau 
penyediaan utilitas di seluruh negeri tidak dapat secara efektif direncanakan dan dilaksanakan di tingkat 
masyarakat. Daerah yang beresiko mengalami bencana iklim dan alam yang sangat tinggi mungkin 
memerlukan perencanaan infrastruktur yang kompleks atau keputusan untuk pemukiman kembali yang 
berada di luar lingkup masyarakat semata. Selain itu, dasar dari pendekatan CDD adalah proses partisipasi 
yang dapat secara substansial memakan waktu  lebih banyak dibandingkan dengan program perbaikan 
yang dipimpin Pemerintah.

5 The World Bank. Urban Upgrading and Community Driven Development. Situs web. <http://go.worldbank.org/Y3962H1UL0>.

Bagian 2: 
Temuan-temuan
Utama Evaluasi
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Pendekatan PNPM-Perkotaan terhadap partisipasi bergantung pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 
yang bekerja secara sukarela, yang memiliki pemimpin-pemimpin terpilih. Hal ini adalah semacam sistem 
de facto perwakilan yang didelegasikan melalui BKM. BKM menyusun rencana pengembangan masyarakat 
untuk memandu kegiatan, dengan sebuah tim kecil yang dibentuk untuk melaksanakan administrasi proyek 
dan pelaksanaan sub-proyek/proyek. BKM menerima dana dari PNPM-Perkotaan untuk kegiatan-kegiatan 
yang dirancang untuk memenuhi tujuan dari PJM Pronangkis.

Relawan masyarakat memainkan peran penting, termasuk dalam perencanaan awal, pengadministrasian, 
pelaksanaan, dan pemeliharaan proyek. Sebuah elemen dasar terkait pengembangan partisipasi dalam 
program adalah memastikan bahwa pengetahuan tentang program dan informasi tentang kegiatannya 
disebarluaskan secara luas kepada publik, termasuk bagaimana dan kapan untuk berpartisipasi dalam 
pemungutan suara dan perencanaan, dan keberadaan/status proyek/kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam evaluasi ini, pendekatan CDD dinilai dengan melihat empat isu utama: i) keberhasilan sosialisasi 
keseluruhan dalam membangun kesadaran dan pemahaman dasar proses-proses PNPM-Perkotaan, 
pendanaan dan pelaksanaan proyek, ii) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, kegiatan pengambilan 
keputusan, dan kegiatan pelaksanaan proyek; iii) inklusivitas terhadap perempuan, dan iv) penargetan 
kemiskinan dan sejauh mana PNPM-Perkotaan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

Temuan-temuan. Secara keseluruhan, sebagian besar responden dalam studi ini menganggap bahwa 
PNPM-Perkotaan menyediakan layanan yang penting dan dibutuhkan. Dari respon yang diberikan jelas 
bahwa program infrastruktur PNPM-Perkotaan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat, 
dan dipandang sebagai program yang dipilih dengan baik dan tepat sasaran. Organisasi masyarakat juga 
dianggap bekerja relatif baik, mandiri dari program dan struktur Pemerintah. Perwakilan BKM, pemimpin RT 
(unit terkecil lingkungan) dan pemimpin RW (satu tingkat diatas RT) secara teratur menghadiri pertemuan 
KSM di semua lokasi. Isu-isu dan tantangan yang muncul dari wawancara dan kelompok terfokus adalah 
berkaitan dengan sosialisasi program, tanggung jawab BKM (organisasi masyarakat/Dewan Pengawas), KSM 
(Kelompok Swadaya Masyarakat), tingkat partisipasi yang relatif rendah oleh anggota masyarakat, dan sejauh 
mana kebutuhan masyarakat miskin terpenuhi.

Sosialisasi program berlangsung terutama melalui fasilitator dan BKM. Dalam masyarakat lokasi studi, 
pada tingkat pejabat dan tokoh masyarakat ada pemahaman yang baik tentang tujuan dan proses PNPM-
Perkotaan. Namun demikian, di tingkat masyarakat pemahaman tentang program ini relatif rendah dan hal 
ini sangat akut terutama pada masyarakat miskin.

Kondisi permukiman 
miskin di Sinrinjala, 

Makassar

Foto: World Bank
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Sebuah keprihatinan bersama terkait dengan sistem perwakilan yang didelegasikan melalui BKM adalah 
berkaitan dengan ketersediaan dan bobot politik dari para wakil. Batas jumlah anggota di BKM dapat 
menjadikan beberapa RT tak terwakili di kelurahan yang lebih besar. Dalam sebagian besar BKM, tidak setiap 
RT di kelurahan memiliki seorang wakil di BKM-nya sendiri, dan hanya setengah BKM dilaporkan memiliki 
tokoh masyarakat yang bergabung dalam pertemuan mereka.

Partisipasi langsung oleh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pemilihan dan 
pelaksanaan proyek (terutama melalui kehadiran di pertemuan) adalah relatif rendah, diperkirakan sekitar 
20% hadir untuk pengambilan keputusan. Bagaimanapun, hal ini tidaklah mengejutkan terutama untuk 
daerah perkotaan di mana biaya kesempatan berpartisipasi tinggi. Partisipasi dalam pelaksanaan proyek 
infrastruktur agak lebih tinggi, meskipun bervariasi tergantung masyarakatnya. Selama pelaksanaan, 
sebagian besar partisipasi adalah dalam bentuk penyediaan tenaga kerja, baik secara langsung maupun 
tidak langsung (misalnya, membantu dalam membersihkan lokasi kegiatan, bersih-bersih, dan perempuan 
menyiapkan makanan ringan untuk pekerja laki-laki).

Hambatan yang paling sering dikutip terkait partisipasi, terutama bagi relawan PNPM-Perkotaan di KSM dan 
BKM, adalah waktu-biaya dalam proses, yang bisa sangat besar. Sebuah survei evaluasi IEG atas proyek CDD 
(terutama di pedesaan) di Benin, Brasil, Madhya Pradesh, dan Uttar Pradesh menemukan proporsi anggota 
masyarakat yang berpartisipasi dalam pertemuan berkisar dari 16 persen (Uttar Pradesh) - 72 persen (Benin). 
Laporan ini mengangkat argumen bahwa rendahnya tingkat inklusi dalam organisasi masyarakat yang 
bertanggung jawab untuk pemilihan dan manajemen sub-proyek tidak dengan sendirinya bermasalah. 
“Tidak realistis dan mungkin tidak efisien untuk mengharapkan masyarakat untuk secara bersama melakukan 
kegiatan tersebut, dan sekelompok penduduk desa dapat memilih untuk melakukannya atas nama 
masyarakat. Meskipun argument ini valid, namun argumen ini menimbulkan kekhawatiran mengenai cara-
cara di mana perwakilan masyarakat adalah dipilih dan penyertaan kelompok-kelompok sosial yang lemah.”  6 

Partisipasi perempuan dalam PNPM-Perkotaan diketahui sangat rendah, hal ini dikaitkan dengan norma-
norma sosial, peran keluarga, dan dalam beberapa situasi adanya keterbatasan dalam penjangkauan 
terhadap perempuan. Beberapa komunitas melaporkan bahwa mereka kehilangan sebagian besar anggota 
perempuan mereka yang akhirnya berhenti berpartisipasi dalam pertemuan masyarakat PNPM-Perkotaan 
karena mereka merasa bahwa mereka mengorbankan waktu untuk keluarga mereka, khususnya anak-anak. 
Dalam kasus lain, responden perempuan melaporkan bahwa hanya laki-laki kepala rumah tangga yang 
diundang ke pertemuan PNPM-Perkotaan, atau bahwa ketika undangan diterima di suatu rumah tangga, 
undangan ini diasumsikan untuk kepala laki-laki dari rumah tangga; perempuan kepala rumah tangga yang 
diwawancarai melaporkan tidak pernah diundang.

Rendahnya partisipasi ini disebabkan banyak faktor - upaya sosialisasi yang terbatas atau tidak efektif, 
tantangan dalam mempertahankan partisipasi dari waktu ke waktu karena kelelahan, biaya kesempatan 
untuk absen dari pekerjaan dan keluarga, dan mereka yang melaporkan bahwa merasa suara mereka tidak 
didengar sehingga merasa tidak perlu repot-repot untuk berpartisipasi.

Dengan memperhatikan sejauh mana PNPM-Perkotaan memenuhi kebutuhan kaum miskin, secara 
keseluruhan diperoleh respon positif meskipun agak sulit untuk ditafsirkan. Respon mengenai nilai program 
infrastruktur juga positif, dan investasi umumnya dianggap bermanfaat bagi masyarakat, dan dipilih dengan 
baik dan tepat sasaran. Namun demikian, ketika anggota masyarakat dan informan kunci ditanya tentang 
kebutuhan yang paling penting dari orang miskin dan tentang elemen apa saja dari PNPM-Perkotaan yang 
paling menguntungkan, banyak responden menekankan perlunya pelayanan sosial dan ekonomi. Mayoritas 
responden menunjukkan bahwa pinjaman uang, dan pelatihan, dan pelayanan kesehatan dan pendidikan 
(dukungan atas biaya sekolah, dan pelatihan keterampilan) adalah kebutuhan terbesar dari masyarakat miskin. 
Berkaitan dengan infrastruktur, prioritas termasuk perbaikan perumahan, drainase, jalan, pengumpulan 
sampah, toilet dan air bersih. Dalam menafsirkan hasil ini, penting untuk mempertimbangkan kemungkinan 

6 IEG, World Bank, 2005, The Effectiveness of World Bank Support for Community Based and Driven Development.
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adanya beberapa bias dalam respon mengingat bahwa kebutuhan infrastruktur sudah ditangani melalui 
program PNPM dan bahwa orang cenderung memilih program-program yang memberikan manfaat 
langsung kepada masing-masing individu daripada asset publik seperti infrastruktur dimana manfaatnya 
adalah lebih menyebar bahkan jika manfaatnya signifikan.

Praktik-praktik baik dalam partisipasi. Ada beberapa praktek baik yang spesifik terhadap pendekatan CDD 
yang diidentifikasi dalam masyarakat yang diteliti. Dalam masyarakat di mana upaya substansial bertujuan 
untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan untuk mendorong partisipasi dalam masyarakat, misalnya 
dengan mengadakan pameran informasi dan publikasi, upaya ini mencapai banyak orang dan menarik 
banyak minat. Dalam banyak kasus, tingkat upaya BKM disebut sebagai penentu atas keberhasilan sosialisasi.

Dalam masyarakat dengan tingkat partisipasi yang tinggi, dicatat bahwa pengalaman sebelumnya dalam 
mobilisasi masyarakat, budaya lokal dan tingkat pendidikan adalah penting. Dalam lokasi dimana partisipasi 
perempuan dikatakan ‘baik’, sudah ada beberapa kehadiran pemimpin atau kelompok perempuan aktif yang 
memfasilitasi.

2 . 2 Hubungan dengan Pemerintah Daerah
Lembaga-lembaga di Indonesia telah berevolusi secara dramatis selama dekade terakhir dengan pemerintah 
daerah kini memainkan peran utama dalam penyediaan layanan. Ketika pemerintah daerah mengambil 
peran yang lebih besar dalam penyediaan layanan, maka semakin penting untuk memastikan bahwa PNPM-
Perkotaan beroperasi secara efektif dalam konteks desentralisasi ini, terutama dalam memastikan kerjasama 
yang baik antara PNPM-Perkotaan dan pemerintah daerah.

Studi ini menilai bagaimana hubungan antara program PNPM-Perkotaan dan pemerintah daerah serta 
program sektoral untuk mengidentifikasi apakah ada kolaborasi atau duplikasi, dan mencari faktor-faktor 
yang berkontribusi terhadap kerjasama yang baik. Namun demikian, banyak responden menyuarakan 
keprihatinan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dapat mengurangi kepemilikan masyarakat, yang 
membahayakan sifat partisipatif dari program.

Pada prinsipnya, PNPM-Perkotaan mendukung kerjasama dengan pemerintah daerah melalui Renta (Rencana 
Tahunan), yang dipresentasikan pada musrenbang kelurahan, pertemuan perencanaan pembangunan 
tahunan pemerintah daerah, yang dilaksanakan pada awal tahun untuk diintegrasikan atau diadopsi ke 
dalam perencanaan pemerintah daerah. Lurah (kepala kelurahan) setempat juga memiliki tanggung jawab 
untuk mengkaji dan menandatangani  proposal proyek masyarakat. Pada setiap tingkatan administrasi, 
Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan pemerintah daerah membentuk kelompok kerja 
koordinasi untuk memberikan informasi, dukungan teknis dan untuk memecahkan masalah administrasi. 
Selain itu, fasilitator PNPM-Perkotaan bekerjasama dengan BKM membentuk asosiasi, (Forum-forum BKM 
di tingkat kecamatan dan kota) untuk bekerja secara kolektif dan memberi pengaruh pada perencanaan 
pemerintah, selain juga membangun kapasitas pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan BKM dan 
Forum BKM. Hibah Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan (PAKET) diperkenalkan sebagai percontohan 
pada tahun 2009 untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah, dibahas pada 
bagian 2.6 sebagai percontohan (pilot).

Temuan-temuan. Dalam prakteknya, hubungan antara program PNPM-Perkotaan dan pemerintah daerah 
sangat bervariasi antar lokasi. Sebagian besar pejabat pemerintah menyadari kegiatan PNPM-Perkotaan. 
Dalam beberapa komunitas, hubungan dengan pemerintah daerah cukup kuat, namun di tempat lain 
lemah. Di beberapa komunitas, para pejabat melaporkan bahwa mereka tidak diundang ke pertemuan 
PNPM-Perkotaan atau ke lokasi proyek. Hal ini menunjukkan duplikasi yang relatif kecil dalam ruang lingkup 
kegiatan.
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Dalam komunitas yang lebih berhasil, penggunaan musrenbang secara aktif adalah sebuah mekanisme 
penting untuk melakukan koordinasi antara PNPM-Perkotaan dan pemerintah daerah di tingkat kelurahan. 
Walaupun proses ini hanya dilakukan setahun sekali, namun berarti PNPM-Perkotaan menyadari apa yang 
direncanakan, dan dapat merespon kebutuhan yang muncul yang mungkin berkembang dalam kerangka 
waktu tersebut, mengingat proses pengambilan keputusan dalam PNPM-Perkotaan terjadi lebih cepat. 
Hal ini membantu untuk meminimalkan duplikasi. Aspek kedua yang diidentifikasi memberikan kontribusi 
terhadap keberhasilan hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah adalah adanya komitmen yang 
kuat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan kepala kelurahan/desa untuk secara efektif mengkomunikasikan 
kegiatan pemerintah dengan anggota BKM. Koordinasi dianggap bekerja paling baik ketika individu yang 
sama hadir di pertemuan-pertemuan PNPM-Perkotaan maupun musrenbang.

Dalam masyarakat di mana hubungan antara PNPM-Perkotaan dan pejabat pemerintah daerah kurang positif, 
faktor yang mendasari yang paling sering dilaporkan adalah bahwa Lurah tidak bersedia untuk berpartisipasi 
dalam PNPM-Perkotaan. Beberapa diantaranya mungkin disebabkan pengaruh yang tersisa dari tahap awal 
P2KP yang tidak mendorong  keterlibatan kuat Lurah dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat.

2 . 3 Pengembangan Kapasitas dan Efektifitas Fasilitator 
Fasilitator merupakan bagian integral dari Program PNPM-Perkotaan dan memainkan peran kunci dalam 
keberhasilan program di tingkat masyarakat. Mereka berada di garis depan, karena itu dapat memiliki 
pengaruh dan berdampak sangat besar pada efektivitas program. Namun Mansuri dan Rao (dibawah ini) 
menunjukkan sebuah paradoks berkaitan dengan peran fasilitator, khususnya merujuk ke partisipasi – bahwa 
mereka dibayar untuk memainkan peran sebagai seorang aktivis sosial dalam memobilisasi masyarakat, 
namun insentif untuk mereka tidak selalu sejajar dengan para aktivis sosial. Mereka bertanggung jawab untuk 
sejumlah besar masyarakat, namun pembayaran mereka relatif kecil, dan biasanya dihargai berdasarkan 
target proyek dan bukan atas sasaran pemberdayaan masyarakat.

Studi ini mengamati peran fasilitator, seberapa efektif mereka, jika mereka cukup memenuhi kebutuhan 
masyarakat, karakteristik apa yang dimiliki fasilitator lemah versus fasilitator kuat, dan peran apa yang 
mungkin dimainkan fasilitator di masa mendatang.

Temuan-temuan Utama Evaluasi

Hasil perencanaan 
dan pembangunan 

masyarakat dan pemda 
di Takalar

Foto: PNPM-Urban
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Temuan-temuan. Jelas dari umpan balik bahwa pentingnya fasilitator sangat penting karena mereka 
memainkan peran kunci dalam beberapa elemen yang paling utama dari program ini. Mereka bertanggung 
jawab untuk i) membantu KSM dan BKM dalam tanggung jawab masing-masing untuk penulisan proposal, 
penganggaran dan kontrol biaya, pedoman teknis untuk proyek-proyek, pemeliharaan infrastruktur, 
pemrioritasan proyek, dll, ii) sosialisasi dan kegiatan yang menjangkau masyarakat, iii) mendukung pemetaan 
masyarakat , dan iv) pemeriksaan pelaksanaan proyek melalui pemantauan pekerjaan konstruksi untuk 
memastikan kepatuhan atas pedoman.

Di sebagian besar masyarakat dalam studi, BKM melaporkan bahwa fasilitator bertemu dengan mereka 
sebulan sekali dengan mayoritas KSM melaporkan setiap 2-4 minggu. Jenis bantuan yang paling sering 
adalah dalam pelaporan dan manajemen keuangan, dan pemantauan dan pelaksanaan proyek.

Fasilitator yang sangat efektif diidentifikasi memiliki atribut keahlian dalam kelembagaan, keterampilan 
interpersonal yang baik, ramah, kesadaran akan kebutuhan masyarakat, pemahaman budaya lokal, 
keterampilan komunikasi yang baik, dan sikap proaktif. Umpan balik dari masyarakat yang puas dengan 
kinerja fasilitator melaporkan seringnya berkunjung ke lokasi konstruksi, pemberian bimbingan teknis 
kepada KSM, dan berbagi informasi.

Tantangan yang teridentifikasi yang mungkin memiliki dampak pada efektifitas fasilitator, terutama terkait 
dengan i) beban kerja fasilitator, terutama pada tugas-tugas administratif yang berat sehingga hanya 
menyisakan waktu yang terbatas untuk setiap kelurahan, dan ii) rotasi yang sering yang dapat mengganggu 
kemampuan fasilitator  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun praktek ini memiliki banyak 
manfaat, namun tidak selalu bertepatan dengan siklus proyek. Beberapa responden juga melaporkan bahwa 
fasilitator bekerja dengan terlalu banyak komunitas dan kelompok dari yang mereka bisa tangani secara 
efektif sehingga waktu yang tersedia kurang untuk setiap komunitas, khususnya untuk kegiatan sosialisasi. 
Fasilitator juga menyebutkan kurangnya pelatihan yang memadai untuk berbagai peran dan tanggung 
jawab mereka sehingga keefektifannya menjadi terbatas.

2 . 4 Mekanisme Kontrol dan Tata Kelola Pemerintahan
Tantangan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemberian pelayanan memiliki sejarah panjang di 
Indonesia, dan program seperti PNPM-Perkotaan yang beroperasi pada tingkat nasional yang menghasilkan 
ribuan sub-proyek setiap tahun membuatnya menjadi sangat menantang. Seiring waktu, program ini telah 
mengembangkan banyak fitur untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui langkah-langkah 
akuntabilitas termasuk prosedur sederhana dan praktis untuk kontrol keuangan, keterbukaan informasi, 
umpan balik, keluhan, tindak lanjut dan resolusi. Keseluruhan program dirancang untuk menumbuhkan 
permintaan (demand) terhadap tata pemerintahan yang baik di tingkat akar rumput.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk dua kelompok kerja 
monitoring dan evaluasi yang mencakup PNPM-Perkotaan; satu untuk Sistem Informasi Manajemen (SIM 
atau Management Information Systems-MIS) dan satu lagi untuk mengkaji dan memfinalisasi indikator 
kinerja untuk program tersebut. Komite Pengarah Nasional PNPM telah mengadopsi MIS dan website yang 
terintegrasi. MIS telah dikembangkan sebagai sistem berbasis web canggih yang terbuka untuk umum, 
menyediakan pemutakhiran dan informasi tentang kemajuan proyek terhadap indikator kinerja untuk setiap 
siklus PNPM-Perkotaan. Mekanisme lain untuk menjamin tata pemerintahan yang baik dibangun di dalam 
PNPM-Perkotaan sebagai bagian dari Rencana Aksi Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik yang meliputi: 
(i) audit acak, (ii) hukuman berat bagi penyalahgunaan dana, (iii) hadiah untuk BKM dan KSM yang berkinerja 
baik, (iv) matriks akuntabilitas untuk semua operasi, dan (v) layanan penanganan keluhan.

Studi ini menilai seberapa efektif struktur pemerintahan saat ini dan mekanisme kontrol yang ada melalui 
wawancara dan diskusi kelompok terarah yang dilakukan selama pekerjaan lapangan, dengan tujuan untuk 
mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan.
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Temuan-temuan. Program ini memiliki beberapa lapisan kontrol/pengawasan, dan secara keseluruhan, 
mereka tampaknya berfungsi. Pada sebagian besar lokasi, pendekatan ganda untuk audit sedang diselesaikan 
sesuai jadwal dan merupakan kunci untuk membatasi atau mencegah penyalahgunaan dana. Beberapa 
responden melaporkan keluhan tentang penyalahgunaan dana dalam PNPM-Perkotaan. Walaupun 
beberapa diantaranya mungkin disebabkan bias pelaporan, dalam banyak kasus responden menunjuk ke 
banyaknya lapisan mekanisme kontrol dan audit di bawah Program yang membantu menghindari masalah 
ini. Audit yang tiba-tiba sangat berguna ketika auditor datang tanpa pemberitahuan lebih dulu. Selain itu, 
banyak responden yang menyebutkan prevalensi korupsi yang rendah terhadap partisipasi dan pemantauan 
implisit dari anggota masyarakat. Hal ini terutama terjadi di masyarakat dimana warga sangat terlibat dalam 
perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Walaupun banyaknya lapisan kontrol kemungkinan berkontribusi pada beban administrasi fasilitator, 
BKM, dan KSM, mereka tampaknya berfungsi relatif baik. Pendekatan tata kelola yang terbuka untuk MIS 
menyediakan platform yang sangat baik untuk memantau kinerja proyek dan berpotensi memiliki peran 
besar sebagai mekanisme koordinasi untuk berbagai pemangku kepentingan.

Namun demikian, skala dan lingkup MIS menyajikan tantangan. MIS sulit untuk memberi petunjuk dan 
prosedur validasi tidak selalu ditaati, yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam data. Ada banyak ruang 
untuk meningkatkan sistem agar lebih menjadi bagian terintegrasi dari mekanisme kontrol program dan 
sarana untuk pemantauan hasil, yang mungkin dapat meningkatkan efisiensi dalam cara pengumpulan dan 
pelaporan informasi, sehingga mengurangi pelaporan kegiatan yang saat ini memakan waktu.

2 . 5 Kualitas Infrastruktur 
Sekitar 70 persen dari dana hibah masyarakat digunakan untuk investasi infrastruktur yang terutama 
mencakup jalan, jembatan, drainase, toilet umum, perbaikan infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum), 
dan proyek air bersih (air minum, mandi, dan sumber air (sumur dan mata air alami)). Di sebagian besar 
program CDD di seluruh dunia, diperkirakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi dan 
melaksanaan proyek lebih tanggap terhadap kebutuhan dan prioritas penerima manfaat, dan menghasilkan 
proyek-proyek berkualitas tinggi yang lebih memungkinkan terpelihara dengan baik.

Studi ini bertujuan untuk menilai keseluruhan kualitas dari investasi infrastruktur, mengidentifikasi faktor-
faktor penentu tinggi dan rendahnya kualitas pekerjaan, apakah standar saat ini memadai, dan seberapa 
efektif biaya pekerjaan infrastruktur. Untuk menilai hal ini, ahli teknik melaksanakan evaluasi formal 
berdasarkan protokol standar untuk jenis proyek tertentu dengan tujuan untuk menentukan apakah proyek-
proyek PNPM-Perkotaan telah memenuhi standar dasar konstruksi dan bahan, dan praktek-praktek, terutama 
dalam pemeliharaan dan kinerja. Sebanyak 243 proyek dalam masyarakat PNPM-Perkotaan dan 69 proyek di 
lokasi PLPBK dinilai. Bagian terbesar dari proyek dalam sampel adalah jalan (45 persen), diikuti oleh drainase 
(23%) dan perbaikan infrastruktur (23%).

Temuan-temuan. Secara keseluruhan, kualitas infrastruktur ditemukan cukup tinggi berdasarkan penilaian 
teknik dan penilaian kualitatif. Ada persentase tinggi di proyek-proyek drainase, perbaikan infrastruktur dan 
toilet umum yang menerima skor yang baik, sedangkan untuk proyek jalan dan air mendapatkan skor yang 
lebih merata campuran antara yang baik dan memadai. Hampir semua responden, termasuk beberapa 
pejabat pemerintah, memberi respon positif tentang kualitas infrastruktur dan memberitahu bahwa proyek 
PNPM-Perkotaan seringkali memiliki kualitas yang lebih baik daripada proyek yang dibangun pemerintah. Hal 
ini disebabkan pendekatan partisipatif yang melibatkan pengawasan yang lebih baik di tingkat masyarakat. 
Dalam beberapa kasus, kualitas proyek dinilai rendah karena bahan dibawah standar atau pengerjaan yang 
buruk. Kritik yang diajukan kelompok-kelompok fokus dan penerima manfaat terkonsentrasi di sekitar isu-isu 
bahan berkualitas rendah, dan pada masalah teknis.

7 Lihat Wong, draft diskusi, “What have been the Impacts of World Bank CDD Programs, CDD Impact Evaluation Review and Operational and Research Implications.”
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Sehubungan dengan pemeliharaan, responden merasa bahwa masyarakat lebih mungkin untuk memelihara 
proyek PNPM-Perkotaan daripada proyek lainnya, namun, dalam kebanyakan kasus, proyek yang dievaluasi 
belum digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama untuk membuat penilaian semacam itu. Untuk parit, 
selokan, saluran air, dan jalan, biasanya orang-orang yang tinggal di sekitaran proyek-lah yang bertanggung 
jawab atas pemeliharaan. Untuk beberapa jenis infrastruktur (misalnya, bak sampah) pemeliharaan dilakukan 
oleh pekerja yang dibayar. Dalam sejumlah kecil kelurahan, anggota masyarakat menyumbangkan uang 
untuk perbaikan infrastruktur.

Studi ini tidak mampu menilai secara rinci efektifitas-biaya proyek karena data anggaran sering tidak 
memadai atau dipertanyakan dan kontra-faktual tidak tersedia. Dalam banyak kasus, anggaran untuk 
sebuah proyek tunggal digunakan untuk mendanai beberapa proyek, terutama di mana warga dianggap 
memiliki kebutuhan yang beragam. Tanpa data pembanding dari proyek non-PNPM-Perkotaan, sulit untuk 
menilai efektivitas relatif proyek infrastruktur PNPM-Perkotaan. Responden yang diwawancara diminta untuk 
memberikan penilaian subjektif  apakah proyek PNPM-perkotaan hemat biaya. Beberapa menjawab bahwa 
mereka sering lebih efisien daripada proyek pemerintah karena kontribusi masyarakat (biaya total yang lebih 
rendah), tidak adanya prosedur tender yang kompleks, dan pengawasan yang lebih baik melalui partisipasi 
masyarakat. Beberapa studi lainnya menunjukkan efektivitas biaya CDD dibandingkan dengan hasil kerja 
setara yang dibangun melalui mekanisme pengerjaan pemerintah lainnya.  Di Indonesia (perdesaan), Nepal 
dan Filipina, infrastruktur skala kecil yang dikerjakan melalui CDD adalah antara 13-16 persen lebih rendah 
tergantung pada jenis-jenis investasi. Penghematan biaya ini berasal dari penghilangan makelar atau biaya 
operasional kontraktor.

2 . 6 Kecukupan Dana Bantuan Langsung dan Pendekatan PAKET/ PLPBK
Dalam rancangan program saat ini, masyarakat menerima dana hibah relatif kecil yaitu berkisar antara 
US$15.000 sampai US$30.000 untuk kelurahan yang lebih besar. Sebuah skema yang bertujuan untuk 
peningkatan lingkungan permukiman yang lebih komprehensif diperkenalkan melalui percontohan 
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET), dan berikutnya Skema PLPBK. Program-program 
ini memberikan pembanding yang berguna untuk menilai kecukupan bantuan langsung yang diberikan 
dimana jumlahnya jauh lebih besar (sekitar US$108.000 per kelurahan untuk PLPBK).

PAKET ini dirancang untuk meningkatkan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah daerah terutama 
dengan mengharuskan berpartisipasi pemerintah daerah untuk mengajukan dana (yang menunjukkan 
minat) dan melakukan dukungan keuangan dan teknis untuk proyek-proyek PNPM Perkotaan. PLPBK ini 
diperkenalkan sebagai upaya untuk memperkenalkan perbaikan perkotaan secara lebih sistematis dengan 
meningkatkan jumlah hibah secara signifikan, dan termasuk perencanaan tata ruang sebagai kegiatan 
inti yang akan dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan resmi. Walaupun jumlah dana hibah ini 
jauh lebih besar daripada lokasi PNPM-Perkotaan dan terutama untuk infrastruktur yang dapat memberi 
kontribusi terhadap pembangunan ekonomi atau sosial, sebagian besar (30 persen) dari dana tersebut 
dialokasikan untuk perencanaan (termasuk mempekerjakan ahli luar) dan “kegiatan pemasaran”. Tujuan dari 
dukungan perencanaan dan pemasaran adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proyek 
dan berbagi rencana dengan penyandang dana potensial (misalnya pemerintah daerah dan sektor swasta) 
sehingga akan dapat menyalurkan sumber daya tambahan untuk masyarakat. Semua kegiatan dan bantuan 
langsung PLPBK harus difokuskan pada satu bidang prioritas, yang dipilih berdasarkan beberapa parameter, 
termasuk tingkat kemiskinan dan langkah-langkah kebutuhan lainnya.

Karena PAKET dan PLPBK masih percontohan, mereka diperlakukan secara terpisah dalam studi RAND. 
Dengan rancangan studi yang memfokuskan pada analisis masyarakat secara mendalam, maka hanya 
memungkinkan untuk memasukkan tiga lokasi PLPBK sehingga sulit untuk menarik kesimpulan tentang 
program PLPBK. Namun demikian, temuan-temuan kunci yang didapat dapat memberikan gambaran 
dan ditindaklanjuti melalui kajian cepat (Rapid Appraisal) yang meliputi 11 lokasi tambahan untuk lebih 
memahami isu yang diangkat. Evaluasi dampak PLPBK sedang direncanakan, meskipun temuan-temuan 
hanya akan tersedia pada tahun 2015.
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Kegiatan di lokasi PAKET/PLPBK termasuk infrastruktur serta ekonomi dan sosial. Tiga lokasi RAND,  digolongkan 
sebagai “Lokasi 1 - khas”, “Lokasi 2 – tidak berhasil” dan “Lokasi 3 - berhasil” berdasarkan karakteristik lokasi 
termasuk partisipasi masyarakat, keterlibatan pemerintah daerah, dan kualitas produk perencanaan PLPBK. 
Di lokasi 1, masyarakat memutuskan untuk menggunakan dana PLPBK untuk membangun fasilitas kompos 
sampah dan daur ulang, dua jalan beton di dekat fasilitas, dan membeli sampah untuk daur ulang dan 
pengomposan yang tersebar di kelurahan tersebut. Di lokasi 2, dana PLPBK membiayai pembangunan 
dinding batu penahan untuk perlindungan banjir dan perbaikan jalan. Di lokasi 3, proyek PLPBK membiayai 
paving jalan samping sungai dan pembangunan jembatan yang melintasi sungai.

Temuan-temuan. Relatif sedikit lokasi tradisional PNPM-Perkotaan yang melaporkan bahwa besarnya 
BLM saat ini tidak memadai untuk kebutuhan proyek. Hal ini mungkin mencerminkan kenyataan bahwa 
permintaan proyek sudah disesuaikan dengan harapan tentang sumber daya yang tersedia. Bukti kedua 
adalah bahwa dalam prakteknya, ketika penilaian infrastruktur dilakukan, anggaran yang direncanakan untuk 
proyek-proyek sering dibagi menjadi proyek-proyek yang lebih kecil daripada dihabiskan untuk proyek-
proyek yang lebih besar yang awalnya diusulkan. Analisis data MIS menunjukkan temuan yang sama - ketika 
melihat sampel sebuah Kelurahan yang terdaftar dalam program PAKET (di mana masyarakat menerima 
lebih tinggi BLM per kapita), komunitas-komunitas sudah biasa untuk mendanai lebih banyak jumlah proyek, 
ketimbang mendanai proyek-proyek yang lebih besar. Ukuran per proyek dan jenis proyek tidak kelihatan 
berubah relatif terhadap program PNPM-Perkotaan reguler. Hal ini adalah kurang baik, walaupun masih harus 
ada kehati-hatian dalam data ini.

PAKET.  Dalam masyarakat yang diteliti, PAKET telah menunjukkan kemampuan untuk membangun kemitraan 
konstruktif antara pemerintah daerah dan masyarakat, namun, dalam banyak kasus hasilnya nampaknya lebih 
menekankan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah daerah daripada dukungan pemerintah 
daerah terhadap kegiatan pembangunan yang digerakkan masyarakat. Selain itu, skala proyek PAKET 
tampaknya terbatas dan paling sering didorong oleh pemerintah daerah yang ingin memperluas pekerjaan 
yang sedang berlangsung dengan menggunakan pendekatan PAKET sebagai cara untuk memperoleh 
lebih banyak dana. Namun demikian, pendekatan ini telah berhasil membina hubungan yang lebih kuat, 
dan dalam kasus-kasus di mana program ini ditindaklanjuti dengan ND, hubungan-hubungan yang dibina 
tersebut menjadi platform penting untuk koordinasi dalan perencanaan tata ruang dan investasi yang lebih 
besar.

PLPBK/ND.  Secara keseluruhan, kerja lapangan dari kedua studi menunjukkan adanya beberapa kekhawatiran 
bahwa proyek-proyek yang lebih kompleks, lebih sulit untuk dikelola. Proyek-proyek yang lebih besar 
membutuhkan manajemen keuangan yang kuat dan tenaga kerja terampil, membuatnya lebih sulit untuk 
melibatkan anggota masyarakat (tak terlatih) dalam pelaksanaannya. Alokasi blok pendanaan yang lebih 
besar secara merata di seluruh wilayah atau kelompok warga yang berbeda juga dapat menjadi kompleks.

Struktur partisipasi PLPBK mirip dengan lokasi-lokasi PNPM-Perkotaan, dengan delegasi perwakilan. Namun 
demikian, partisipasi tampaknya lebih sulit di lokasi PLPBK karena kompleksitas dari proyek yang membebani 
relawan yang tidak terlatih, dan jumlah warga yang lebih sedikit yang merasakan dampak langsung proyek, 
karena skema didedikasikan hanya untuk lingkungan termiskin. Misalnya, di ketiga lokasi RAND, awalnya 
banyak peserta yang datang  untuk membahas rencana atau lokasi daerah prioritas, tetapi setelah keputusan 
dibuat, kehadiran di pertemuan-pertemuan berikutnya turun. Di salah satu lokasi, lebih dari 100 orang 
datang ke pertemuan pertama, tapi ketika warga menemukan bahwa hibah hanya pergi ke satu daerah 
(termiskin) dengan tidak lebih untuk sisa dari kelurahan, banyak yang tidak pernah hadir lagi. Masalah yang 
juga kelelahan untuk berpartisipasi, dan relawan hanya ada pada akhir pekan, sehingga menaikkan biaya. 
Patut juga diperhatikan bahwa masyarakat PLPBK percontohan dipilih karena mereka berkinerja tinggi pada 
PNPM-Perkotaan. Banyak kelurahan yang berkinerja kurang baik mungkin tidak memiliki kapasitas untuk 
secara efektif merencanakan dan melaksanakan proyek PLPBK.  Kecenderungan ini terjadi di masyarakat 
miskin di mana kebutuhan untuk pembangunan ekonomi adalah yang paling besar.

Temuan-temuan Utama Evaluasi
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Proses perencanaan tata ruang permukiman masyarakat (community spatial planning-CSP) di PLPBK 
sangat ekstensif, yaitu sekitar 30 persen dari bantuan langsung. Walaupun ada pedoman rinci tentang CSP, 
tampaknya ada tantangan nyata dalam pelaksanaannya di beberapa komunitas. Sebagai sebuah proses 
perencanaan, CSP tampaknya berada di antara proses perencanaan teknis perkotaan (diatur dengan 
pedoman yang sangat spesifik dan mungkin terlalu teknis), pemetaan masyarakat dan kegiatan prioritas, dan 
proyek. Perencana perkotaan memiliki tugas yang sulit baik dalam mengembangkan produk perencanaan 
teknis perkotaan dengan spesifikasi yang sangat jelas dalam waktu yang relatif singkat, maupun terlibat 
dalam proses partisipatif dan memastikan bahwa prioritas masyarakat dimasukkan. Di beberapa masyarakat 
dalam Kajian cepat, CSP final sering terlihat terlalu kompleks untuk menggema di masyarakat, dan tidak 
cukup terkait dengan rencana pemerintah daerah yang dapat membantu pengambilan keputusan terkait 
infrastruktur dan pemeliharaan.

Sebuah elemen kunci dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, dan pengambilan keputusan kegiatan 
yang tampaknya hilang di masyarakat yang diteliti adalah diskusi tentang pertimbangan pilihan-pilihan. 
Walaupun sampelnya relatif kecil, bukti yang ada menunjukkan bahwa proses yang dilaksanakan tampaknya 
sering melewatkan pembahasan pilihan-pilihan yang ada untuk mengatasi suatu masalah tertentu dengan 
keputusan yang sudah ditentukan, bahkan sebelum proses perencanaan itu sendiri dimulai. Hal ini mungkin 
sebagian disebabkan oleh kendala waktu dan fasilitasi.

Jenis-jenis investasi di bawah PLPBK secara umum dikategorikan sebagai kegiatan peningkatan/perbaikan 
infrastruktur masyarakat atau barang-barang publik (“icons” atau “lambang”). Kegiatan perbaikan infrastruktur 
masyarakat tampaknya mirip dengan investasi PNPM-Perkotaan, yang berarti bahwa dana seringkali 
digunakan untuk melakukan lebih banyak kegiatan CDP yang membutuhkan pendanaan, ketimbang 
menjalankan program-program baru yang lebih besar. Investasi jenis “icons” atau “lambang” seperti fasilitas 
outbound untuk pariwisata atau balai masyarakat kelihatan lebih jelas di daerah semi-perkotaan di mana 
keterbatasan lahan tidak menjadi masalah. Dalam menilai pemilihan investasi dalam kaitannya dengan 
potensi terbesar untuk dampak pada masyarakat, beberapa pengamatan muncul. Keputusan tampaknya 
dipengaruhi oleh: i) visibilitas - beberapa komunitas memprioritaskan investasi “lambang” yang sangat 
terlihat, khususnya di percontohan awal dimana masyarakat didorong untuk “berpikir jauh dan luas”. 
Prioritas saat sekarang menekankan pada kegiatan pengurangan kemiskinan meskipun banyak masyarakat 
masih lebih suka investasi “lambang”, ii) kompleksitas - beberapa komunitas menghindari investasi yang 
memerlukan penanganan masalah yang sangat kompleks seperti penggunaan lahan, dan iii) melakukan apa 
yang sudah terbiasa dilakukan - mungkin ada bias bagi anggota masyarakat dan fasilitator untuk melakukan 
“hal yang sama dengan lebih” dengan tingkat sumber daya lebih tinggi dikarenakan pengalaman dan tingkat 
kenyamanan mereka.

Fasilitator sangat dihargai di lokasi percontohan seperti yang di lokasi PNPM, dan responden menekankan 
bahwa fasilitator memerlukan lebih banyak waktu untuk melaksanakan  dan memandu konstruksi. Dalam 
kasus PLPBK, karena program ini baru, para fasilitator memiliki tantangan dalam memahami dan menerapkan 
pedoman.

Terkait hubungan dengan pemerintah daerah, tingkat kerjasama dan kolaborasi bervariasi di seluruh lokasi. 
Tercatat dua faktor yang mungkin mengurangi potensi kerjasama antara pemerintah daerah dan PLPBK. Yang 
pertama adalah isu-isu politik – di satu lokasi ada permusuhan yang cukup besar terhadap anggota BKM, 
yang juga adalah anggota dewan setempat. Yang kedua adalah kenyataan bahwa kontrol dan pengawasan 
lebih dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dibandingkan dengan Pemerintah Kota/Kabupaten.
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Temuan-temuan utama evaluasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan program PNPM-Perkotaan 
merupakan pendekatan yang efektif untuk partisipasi masyarakat, untuk mengatasi kebutuhan infrastruktur 
dasar, dan  sampai batas tertentu, kebutuhan-kebutuhan lain di tingkat masyarakat. PNPM-Perkotaan adalah 
bagian inti dari strategi pengurangan kemiskinan Pemerintah Indonesia serta strategi perkotaan nasional 
yang saat ini sedang dipersiapkan. Responden dari kelompok terfokus melaporkan bahwa program PNPM-
Perkotaan menyediakan layanan yang penting dan dibutuhkan, dan bahwa program-program infrastruktur 
adalah diterima dengan baik dan tepat sasaran. Organisasi masyarakat juga dianggap telah bekerja relatif 
baik dan independen dari program dan struktur Pemerintah.

Temuan-temuan evaluasi juga menunjukkan ruang-ruang untuk perbaikan, yang dapat  meningkatkan 
keseluruhan efisiensi operasional dan dampak program. Ruang tersebut termasuk upaya untuk meningkatkan 
kegiatan sosial dan ekonomi, memastikan peningkatan partisipasi perempuan dan penduduk termiskin 
di masyarakat, pembangunan kapasitas fasilitator lebih lanjut, perbaikan MIS, dan keselarasan yang lebih 
sistematis antara program dengan proses penganggaran pemerintah daerah (Musrenbang). Penilaian 
dari percontohan PAKET dan PLPBK mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan dengan 
implikasinya untuk arah di masa depan.   

Beberapa rekomendasi untuk rancangan program muncul dari studi yang diuraikan di bawah ini. Banyak 
dari rekomendasi ini sedang ditindaklanjuti dalam program baru PNPM-Perkotaan 2012-2014 dan beberapa 
diantaranya mungkin lebih diarusutamakan dari waktu ke waktu. Terutama adalah umpan balik dari 
masyarakat yang memprioritaskan program-program sosial dan ekonomi yang mungkin memerlukan 
pergeseran rancangan yang lebih substansial, dengan kemungkinan mengarah pada program bergaya 
“Generasi” seperti yang ada di PNPM-perdesaan.

Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas yang berkaitan dengan masa depan PNPM. Sebagai sebuah 
program yang beroperasi di semua wilayah perkotaan di Indonesia, ada ruang lingkup untuk memperluas 
perannya dalam mengatasi kemiskinan perkotaan yang diproyeksikan meningkat dikarenakan urbanisasi 
yang cepat, serta untuk mencapai tujuan yang lebih luas dari  pembangunan perkotaan. Sebuah diskusi 
tentang pilihan-pilihan ini juga dibahas di bawah.

Bagian 3: 
Diskusi dan 
Rekomendasi
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I)	 REKOMENDASI	UNTUK	PERUBAHAN	RANCANGAN	PNPM-PERKOTAAN	

Beberapa aspek program yang diidentifikasi dalam evaluasi akan mendapat manfaat dari beberapa 
perubahan rancangan program. Untuk memperkenalkan perubahan-perubahan tersebut, bagaimanapun, 
yang terbaik dilakukan melalui uji coba awal dan evaluasi untuk meminimalkan dampak negatif yang tak 
terduga, terutama mengingat besarnya ukuran dan jangkauan program. Untungnya, program ini memiliki 
sejarah panjang perubahan yang bertahap berdasarkan eksperimen dan evaluasi sehingga strukturnya 
memiliki banyak potensi untuk menyerap inovasi.

Memperdalam upaya untuk mendukung partisipasi masyarakat, terutama perempuan. Pendekatan 
CDD berakar pada partisipasi anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan. 
Pengalaman dalam partisipasi tersebut telah didapat terutama melalui keterwakilan oleh BKM dan KSM yang 
memiliki banyak ruang untuk lebih meningkatkan keterlibatan anggota masyarakat, khususnya kelompok 
miskin dan perempuan. Hal ini dapat dicapai melalui perluasan jangkauan yang secara khusus ditujukan 
untuk perempuan dan warga berpenghasilan rendah untuk mendorong partisipasi dalam pertemuan 
masyarakat, serta melalui pengenalan pendekatan-pendekatan baru untuk menarik kelompok-kelompok 
ini dan mendorong partisipasi yang proaktif. Beberapa ide lainnya termasuk menyelenggarakan pertemuan 
khusus perempuan, mengalokasikan dana khusus untuk proposal dari perempuan, atau menyediakan fasilitas 
penitipan anak bagi peserta. Pendekatan tersebut saat ini sedang dieksplorasi dan akan perlu diujicoba dan 
dimonitor untuk mengidentifikasi akibat yang tak terduga.

Mengalokasikan bagian pendanaan yang lebih besar untuk program-program sosial dan ekonomi. 
Sebagian besar pengeluaran saat ini dihabiskan untuk infrastruktur, namun evaluasi lapangan masyarakat 
menunjukkan adanya kebutuhan untuk program sosial dan ekonomi bagi masyarakat miskin. Hal ini dapat 
dicapai dengan meningkatkan pangsa alokasi kegiatan untuk kegiatan sosial dan ekonomi lainnya. Saat 
ini, kegiatan sosial (10 persen dari program) terutama ditujukan untuk mereka yang termiskin, terutama 
dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada individu. Kegiatan ekonomi terutama terkait dengan dana 
pinjaman bergulir yang sedang dihapus. Dalam rangka untuk merancang ulang program agar lebih 
memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat miskin (yang saat ini direncanakan untuk PNPM-
Perkotaan 2012-2015), maka akan penting untuk memahami lebih lanjut kebutuhan tersebut dan bagaimana 
program sosial dan ekonomi berjalan.

Sebuah model untuk eksplorasi dalam konteks perkotaan adalah program Generasi yang ada di bawah PNPM-
Perdesaan. Program PNPM-Generasi menyasar kemiskinan dan tujuan-tujuan kesehatan dan pendidikan 
melalui program bantuan langsung masyarakat dengan bonus kinerja yang jelas. Setiap desa menerima 
bantuan langsung dan dengan bantuan dari fasilitator dan pekerja pemberi jasa, warga desa melakukan 
pemetaan sosial dan latihan perencanaan partisipatif untuk memutuskan cara terbaik untuk menggunakan 
dana bantuan langsung untuk mencapai 12 sasaran pendidikan dan kesehatan yang berhubungan dengan 
perilaku kesehatan ibu dan anak dan pendidikan perilaku. Bonus kinerja diberikan kepada masyarakat 
berdasarkan kinerja desa atas masing-masing indikator yang ditargetkan. Sebuah evaluasi dampak baru-
baru ini menemukan perbaikan keseluruhan pada kelompok sasaran, khususnya di masyarakat miskin. 
Pendekatan insentif komunitas memiliki hasil yang beragam, sebagian karena agak rumit bagi masyarakat 
untuk memahami.8 Peningkatan fokus pada kegiatan sosial dapat dirancang untuk membantu kaum miskin 
kota dalam mengakses program-program perlindungan sosial yang ada dimana mereka mungkin memenuhi 
syarat (Raskin, BSM), membantu biaya sekolah yang dilaporkan sebagai sangat berat bagi rumah tangga 
miskin perkotaan, dan dapat memfasilitasi akses ke pelatihan dan kredit mikro yang juga telah diidentifikasi 
sebagai prioritas. Setiap pengenalan atas perubahan rancangan tersebut akan membutuhkan fasilitator 
tambahan dan pelatihan yang ekstensif.

9 Program PNPM Generasi, Final Impact Evaluation Report, 2012. The World Bank.
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Menguatkan hubungan antara pemerintah daerah dengan PNPM-Perkotaan.  Seiring waktu, pemerintahan 
yang terdesentralisasi akan semakin bergantung pada pemerintah daerah untuk pelaksanaan program dan 
kebijakan di tingkat lokal. Hal ini memberikan kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat dan pemerintah 
daerah untuk bekerja sama, meskipun pendekatan saat ini sering ad-hoc. PAKET dan beberapa praktek 
masyarakat PNPM-Perkotaan yang baik menawarkan beberapa pelajaran penting yang dapat dimasukkan 
ke dalam pengembangan pedoman praktek-praktek yang baik tentang bagaimana bekerjasama lebih baik 
dalam perencanaan. Sebagai contoh, penggunaan insentif untuk memastikan partisipasi pemerintah daerah 
dalam pertemuan-pertemuan PNPM-Perkotaan yang penting, dan sebaliknya, serta langkah-langkah untuk 
melembagakan program PNPM-Perkotaan dalam proses Musrenbang. Pendekatan-pendekatan tersebut 
memberikan kesempatan untuk meningkatkan kerjasama.

Konsolidasi peran fasilitator. Fasilitator merupakan bagian integral dari keberhasilan program. Telah 
diidentifikasi beberapa area di mana perubahan rancangan berpotensi membebaskan waktu fasilitator 
sehingga mereka lebih fokus pada kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi dalam pertemuan, 
dan menyelaraskan fasilitator dengan kebutuhan masyarakat. Sebuah area utama untuk dikaji dan berpotensi 
reformasi adalah prosedur administrasi, dengan mengurangi hal-hal yang kurang diperlukan atau bisa 
ditangani dengan cara lain, misalnya melalui teknologi ICT (Information Communication Technology atau 
Teknologi Informasi Komunikasi-TIK) atau perubahan dalam MIS. Area kedua adalah mengkaji siklus rotasi 
fasilitator agar lebih terkoordinasi dengan baik dengan siklus proyek sehingga meminimalkan gangguan. Dan 
terakhir, fasilitator akan mendapat manfaat dari pelatihan lanjutan pada aspek tertentu yang diidentifikasi 
dalam studi termasuk keterampilan interpersonal, keterampilan administrasi, metode-metode yang efektif 
untuk mendorong partisipasi, serta mengidentifikasi dan merumuskan program-program sosial dan 
ekonomi. Juga direkomendasikan dibangunnya sistem penghargaan berbasis insentif untuk meningkatkan 
kinerja fasilitator yang memiliki potensi besar untuk memotivasi lebih jauh hasil-hasil di lapangan.

Meningkatkan MIS. MIS merupakan alat yang hebat dan penting untuk menangkap informasi pada 
pelaksanaan proyek. MIS akan mendapatkan manfaat melalui peningkatan lebih lanjut seperti misalnya 
dimasukkannya data GIS dasar, terbangunnya sistem cek validasi data, menangkap informasi dimana dana 
hibah dibagi di antara beberapa proyek, dan kemungkinan perampingan data-data yang dikumpulkan. 
Sistem ini juga dapat dirancang lebih lanjut untuk tujuan audit dan evaluasi. Peningkatan ini juga dapat 
mencakup penggunaan TIK lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pemantauan. Setiap 
perubahan di MIS akan membutuhkan pelatihan yang ekstensif dalam pengumpulan data, entri data dan 
analisis data.

Mempertahankan kualitas infrastruktur dan pemeliharaan. Untuk memastikan ketahanan kualitas infrastruktur 
dan mendukung pemeliharaan berkelanjutan, titik awal yang relatif mudah adalah mempersiapkan manual 
panduan dan pelatihan tambahan bagi masyarakat dan fasilitator tentang praktek-praktek yang baik, 
termasuk cara meningkatkan komunikasi antara pelaksana PNPM-Perkotaan dan Kementerian Pekerjaan 
Umum (PU) dalam memastikan kaitan infrastruktur dengan perencanaan dan sistem tingkat kota.

II)	PILIHAN-PILIHAN	ATAS	PERANAN	JANGKA	PANJANG	PNPM	PERKOTAAN

Di daerah perkotaan, sekitar 18 persen dari penduduk adalah miskin atau hampir miskin, yang jumlahnya 
sekitar 20 juta orang. Sebagai negara yang mengalami urbanisasi, jumlah ini diperkirakan akan meningkat, 
melebihi jumlah kemiskinan di pedesaan pada tahun 2020. Analisis kaum miskin perkotaan, seperti yang 
dibahas di Indonesia: Urban Poverty and Program Review (2012) menunjukkan karakteristik kunci dari kaum 
miskin kota - mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah, bekerja di sektor informal dengan 
upah rendah, hidup di rumah berkualitas rendah, tidak adanya jaminan pekerjaan, dan memiliki akses yang 
lebih rendah terhadap pelayanan dasar daripada kaum non-miskin. Subkelompok kalangan miskin perkotaan 
yang sangat rentan adalah termasuk pendatang baru di kota, pekerja anak, anak jalanan dan mereka yang 
tinggal di permukiman informal. Berdasarkan wilayah, sekitar dua pertiga dari semua kaum miskin kota 
tinggal di Jawa, meskipun tingkat kemiskinan di NTT secara substansial lebih tinggi.

Diskusi dan Rekomendasi
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Kegiatan kelompok fokus yang dilakukan dalam sampel masyarakat miskin perkotaan di seluruh Indonesia 
mengidentifikasi sejumlah tantangan utama bagi warga. Yang paling sering disebutkan adalah pendapatan 
yang tidak memadai, kesulitan dalam mencari pekerjaan, dan pengeluaran yang berkaitan dengan sekolah. 
Tema-tema lain yang muncul adalah infrastruktur yang buruk dan kurangnya modal.

Pemerintah Indonesia memiliki sebuah strategi pengurangan kemiskinan komprehensif dengan sejumlah 
besar program bantuan sosial serta program PNPM-Perkotaan. Keseluruhan paket program ditujukan untuk 
kaum miskin perkotaan, yang secara umum menangani kebutuhan utama dengan pengecualian untuk kredit 
mikro, dan sebuah pendekatan yang komprehensif untuk daerah kumuh perkotaan (termasuk menangani 
masalah tanah). Banyak program sosial tersebut menghadapi tantangan dalam ketepatan sasaran, termasuk 
masalah kurangnya cakupan dan kebocoran.

Saat Indonesia mengalami urbanisasi, permintaan akan lahan, infrastruktur dasar, perumahan, transportasi, 
dan pelayanan sosial di tingkat masyarakat akan tumbuh pesat. Mungkin sekali bahwa warga baru akan 
hidup, setidaknya untuk sementara, di permukiman informal yang saat ini mendapatkan pelayanan. Dalam 
konteks ini, diperlukan kebijakan yang jelas tentang permukiman informal, serta peningkatan peran bagi 
pemerintah daerah dalam memberikan layanan di tingkat lokal. Di daerah perkotaan yang kompleks di 
mana kebutuhan sangat tinggi, program tradisional perbaikan wilayah kumuh mungkin lebih tepat. Program 
perbaikan wilayah kumuh menggabungkan perencanaan tata ruang dan partisipasi masyarakat, namun 
biasanya difokuskan pada penyediaan satu kelompok pelayanan dasar yang telah ditentukan, yang sering 
dikaitkan dengan perencanaan infrastruktur kota, dan dilaksanakan melalui pemerintah daerah. Di beberapa 
negara, program seperti itu juga memasukkan komponen sosial yang dirancang untuk mengatasi masalah 
ketenagakerjaan, kriminalitas dan kekerasan, remaja, dan perawatan kesehatan. Contoh program yang sukses 
di negara-negara seperti Brazil, Afrika Selatan, dan Thailand adalah model yang berguna.

PNPM Perkotaan memiliki potensi untuk memainkan peran penting dan berkembang dalam infrastruktur 
skala kecil dan kemungkinan juga dalam penyediaan layanan setelah sekian waktu mengingat strukturnya 
yang mapan dan berfungsi relatif dengan baik di seluruh Indonesia. PNPM Perkotaan sangat cocok untuk 
mengatasi kebutuhan multisektoral dan peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah. Transisi serupa 
telah terjadi dengan beberapa program investasi sosial yang berawal dari akhir tahun delapan-puluhan dan 
sembilan-puluhan di sejumlah negara. Sebagai contoh, Jamaika Sosial Investment Fund (JSIF) dimulai sebagai 
dana sosial tradisional pada tahun 1996, dan telah berkembang sebagai lembaga yang memobilisasi sumber 
daya dan menyalurkannya untuk infrastruktur sosio-ekonomi berbasis masyarakat dan proyek pelayanan 
sosial. JSIF berada di bawah Kantor Perdana Menteri dengan kemitraan nasional antara pemerintah pusat 
dan daerah, dan masyarakat dan organisasi swasta dan publik. JSIF memiliki struktur manajemen mapan 
dan memiliki banyak pengalaman dalam mengamankan kebijakan, pengelolaan keuangan dan prosedur 
pengadaan. JSIF juga memiliki MoU dengan lembaga-lembaga mitra utama seperti Komisi Air Nasional, 
Otoritas Nasional Management Persampahan, Program Kelistrikan Pedesaan, dewan lokal dan lain-lain. Para 
pengkritik atas pendekatan seperti itu mengemukakan tidak adanya pengembangan kapasitas kelembagaan 
lokal untuk pelayanan berkelanjutan.i

Pengenalan dan evaluasi program-program dan pendekatan baru secara menerus dalam PNPM 
memungkinkan dilakukannya eksperimen untuk perubahan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan 
dari kaum miskin kota. Uji coba program baru sosial dan ekonomi, perencanaan tata ruang di daerah 
kumuh, dan penguatan hubungan dengan pemerintah daerah adalah penting untuk mengatasi beberapa 
kekurangan dari program. Program PNPM-Perkotaan dapat berfungsi sebagai basis untuk memobilisasi 
masyarakat, tetapi program dan kebijakan yang baru akan dibutuhkan untuk secara proaktif mengatasi 
pertumbuhan kebutuhan. Eksplorasi atas model negara-negara lain dalam pemberian layanan lokal melalui 
pertukaran pengetahuan akan membantu untuk memastikan bahwa negara ini siap untuk merespon 
perubahan kebutuhan di daerah perkotaan di masa depan.
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