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Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan Proyek Basis Data Terpadu yang 

berlangsung mulai Juli 2011 hingga awal Desember 2011 lalu. Data mutakhir itu sangat 

berguna untuk menunjang Program Penanggulangan Kemiskinani yang dijalankan 

pemerintah. Wakil Presiden Budiono setelah menerima Laporan BPS, menyatakan 

kelegaannya, setelah beberapa waktu digodok, reformasi penentuan sasaran program 

kemiskinan mencatat langkah terobosan yang luar biasa. Terobosan itu adalah tersedianya 

data yang valid. Dengan ini maka cara kita melakukan program intervensi penanggulangan 

kemiskinanii yang berbasis rumah tangga atau program klaster 1 akan mengalami 

perubahan besar. 

Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan BPS itu mampu 

menyediakan nama dan alamat 25,2 juta rumah tangga (atau sekitar 96,7 juta jiwa) yang 

merupakan rumah tangga lapisan terendah di Indonesia untuk digunakan dalam Program 

Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah, bukan untuk pemasaran, politik atau keperluan 

lain. 

Penghimpunan data tersebut melibatkan 120 ribu petugas Pencacah BPS yang 

menelan anggaran sebesar Rp550 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN)iii. Disebutkan, data 25,4 juta rumah tangga itu merupakan penduduk Indonesia 

yang termasuk miskin maupun sudah lulus dari batas ambang kemiskinan, tapi masih 

termasuk kelompok yang rentan untuk jatuh kembali ke bawah batas miskin, near poor. 

Wapres yang juga merupakan Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) mengakui bahwa data ini merupakan sebuah terobosan besar. Sebab, 

berdasarkan basis data ini, TNP2K akan mampu mengidentifikasi penduduk miskin yang 

menjadi target penanggulangan kemiskinan secara lebih tajam. Data Ini sangat 
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menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan 

efektivitasnya secara signifikan. Plt Kepala BPS Suryamin menegaskan, PPLS 2011 ini 

menghasilkan basis data terpadu yang lebih kaya informasi karena memakai berbagai 

parameter yang sudah disempurnakan saat melakukan mengumpulkan data. Dalam 

pembuatannya TNP2K juga turut membantu BPS mengembangkan metodologi agar 

memenuhi kaidah internasional. 

Secara ringkas, metodologi PPLS terdiri dari empat tahapan. Pertama, referensi awal 

rumah tangga yang akan dicacah adalah hasil Sensus Penduduk 2010. Langkah kedua, tim 

melakukan konsultasi dengan kelompok penduduk miskin di daerah pendataan untuk 

mendapatkan persepsi mereka tentang keluarga miskin. Konsultasi ini untuk mengurangi 

bias pandangan kelompok elite di daerah sasaran yang umumnya mendominasi pendapat 

publik. Setelah itu baru PPLS memasuki tahap ketiga, yaitu penyisiran di lapangan untuk 

mendata seluruh kelompok miskin dan rentan. Penyisiran ini dilakukan untuk mencegah 

exclusion error (kesalahan karena tidak memasukkan rumah tangga miskin yang 

seharusnya masuk ke dalam data) Langkah terakhir, adalah validasi dan verifikasi di akhir 

periode pengumpulan data. Langkah ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah 

tangga oleh pengawas petugas pencacah lapangan.  

Menurut Suryamin, data sasaran PPLS hasil survei yang dilakukan mencapai 96,7 

juta jiwa atau 26,8 juta keluarga. Data dihimpun dari 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 

6.699 kecamatan, 77.062 desa/kelurahan. Calon rumah tangga sasaran PPLS yang 

dikunjungi mencapai 25,2 juta rumah tangga atau sekitar 42,5 persen rumah tangga 

terbawah berdasar data Sensus Penduduk 2010. 
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i  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah, 
dunia  usaha,  serta masyarakat  untuk meningkatkan  kesejahteraan masyarakat miskin melalui  bantuan  sosial, 
pemberdayaan masyarakat,  pemberdayaan  usaha  ekonomi mikro  dan  kecil,  serta  program  lain  dalam  rangka 
meningkatkan  kegiatan  ekonomi  (Pasal  1  Angka  2  Perpres  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan). 
ii Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan 
secara  sistematis,  terencana,  dan  bersinergi  dengan  dunia  usaha  dan  masyarakat  untuk  mengurangi  jumlah 
penduduk miskin dalam  rangka meningkatkan derajat kesejahteraan  rakyat  (Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). 
iii Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN), 1.  rencana keuangan  tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh DPR; 2. suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan dengan undang‐undang. 


