Tentang Portal Situs Jaringan

1

Setelah Anda memilih “Peta”, akan muncul sebuah kotak interaktif
–kotak berisi empat langkah mudah berikut, dengan menggunakan
daftar-daftar menu pilihan.

1

Pilih sebuah provinsi, lalu pilih tingkat analisis yang Anda inginkan: provinsi
ataukah kabupaten.

2

Pilih sebuah kabupaten/kota dan tingkat analisis yang Anda butuhkan:
kecamatan ataukah desa.

3

Pilih satu dari empat indikator kemiskinan yang tersedia.

4

Pilih satu dari lima indikator penghidupan berkelanjutan yang tersedia:
Aset Alam, Aset Finansial, Aset Fisik, Aset Manusia, dan Aset Sosial.
Tekan tombol “Submit”.
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Untuk bantuan lebih lanjut tentang cara penggunaan Peta Kemiskinan dan
Penghidupan Indonesia, tekan tautan “Petunjuk Penggunaan”pada
halaman utama.

Cara Menggunakan Peta Kemiskinan
dan Penghidupan Indonesia
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4

 Pendaftaran secara online merupakan persyaratan agar kami dapat
mengetahui informasi dasar tentang pengguna dan dapat
mengakomodasi saran-saran dari pengguna.
 Untuk setiap data yang Anda gunakan dari peta ini, Anda harus mencantumkan
keterangannya sesuai dengan informasi pada metadata.

Pada antarmuka utama Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia, Anda akan
mendapati:
1 peta;
2 legenda peta;
3 data peta dalam format tabel, model estimasi yang digunakan, dan informasi
lainnya;
4 informasi tambahan–setelah Anda menekan tombol nama sebuah wilayah,
akan muncul sebuah panel yang menampilkan data tambahan mengenai
kabupaten/kecamatan/desa yang dipilih; dan
5 nama wilayah dan informasi indikator kemiskinan–ini dapat dilihat dengan
menggerakkan mouse dan mengarahkan tanda penunjuk ke wilayah tertentu
pada peta.

Pendahuluan
Berbagai pengalaman dari program-program penanggulangan kemiskinan dan
perlindungan sosial menunjukkan bahwa informasi geografis yang digunakan untuk
mengetahui lokasi orang miskin sangat penting untuk memperbaiki penargetan
program-program pemerintah. Sebagai negara yang sangat heterogen, dengan ukuran
geografis dan jumlah penduduk yang besar, Indonesia terus menghadapi tantangan
berat untuk melakukan survei hingga tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Statistik
kemiskinan resmi yang ada saat ini–yang dihitung berdasarkan modul konsumsi
Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)–hanya mampu menyajikan kondisi
kemiskinan hingga tingkat kabupaten.

 Terkait akurasi data, perlu diingat bahwa data pada peta ini didasarkan atas hasil
estimasi model. Kami mengakui adanya beberapa masalah menyangkut
ketersediaan dan kualitas data, hal mana berada di luar kendali kami.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Peta Kemiskinan dan
Penghidupan Indonesia ini, silakan hubungi Lembaga Penelitian SMERU:

w w w. s m e r u . o r. i d | w w w.fo r d fo u n d a ti o n . o r g | w w w. u n i c e f. o r. i d

Jl. Cikini Raya No. 10A, Jakarta 10310, Indonesia
Tel: 62 21 31936336; Fax: 62 21 31930850
e-mail: smeru@smeru.or.id, website: www.smeru.or.id
twitter: @SMERUInstitute
facebook: The SMERU Research Institute

Fitur-fitur Utama dalam Peta Kemiskinan
dan Penghidupan Indonesia
Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia ini lebih dari
sekadar versi yang diperbarui dari versi sebelumnya, yaitu
Peta Kemiskinan Indonesia 2000. Sejalan dengan komitmen
kami untuk menyediakan alat bantu penyusunan kebijakan yang lebih akurat
dan berguna, kami membuat beberapa perbaikan seperti:
1) menerapkan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) agar hasil yang disajikan bisa
dibandingkan dengan standar nasional;

Mengingat kebutuhan akan data penargetan kemiskinan pada tingkat administratif
yang lebih rendah, SMERU–dengan dukungan Ford Foundation dan United Nations
Children’s Fund (UNICEF)–membuat Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia.
Peta ini menyediakan estimasi-estimasi kemiskinan hingga tingkat desa dengan
menggunakan metode small area estimation berdasarkan data Sensus Penduduk (SP)
2010, Susenas 2010, dan Survei Potensi Desa (Podes) 2011. Peta ini menyajikan versi
yang terbaru dan disempurnakan dari peta kemiskinan pertama yang dibuat SMERU
pada 2005 dengan menggunakan data Sensus Penduduk 2000.

2) menggunakan model-model estimasi tingkat kabupaten/kota, dengan jumlah
keseluruhan 497 model;

4) memasukkan aspek-aspek penghidupan yang berkelanjutan seperti sumber
daya alam, karakteristik ekonomi lokal, infrastruktur, akses terhadap layanan,
serta indikator-indikator pendidikan dan kesehatan; dan

 Informasi tentang konsumsi rumah tangga dan data relevan lainnya
diperoleh dari Susenas 2010.

SMERU menerapkan pendekatan keterbukaan dengan menyediakan peta ini di
situs jaringan lembaga secara cuma-cuma bagi publik. Peta kemiskinan yang mudah
diakses ini akan menjadi alat yang sangat penting bagi berbagai individu dan lembaga
untuk meningkatkan upaya penargetan dan pemantauan kemiskinan.

5) menambahkan topik khusus tentang kemiskinan anak dengan menyediakan
statisik-statistik kunci mengenai anak-anak yang terdampak oleh kemiskinan
hingga tingkat kecamatan.

 Data tingkat desa diperoleh dari Podes 2011. Data ini merupakan hasil
pencacahan lengkap desa-desa di seluruh Indonesia yang mencakup 77.126
desa di 6.651 kecamatan di 497 kabupaten.

Dalam rangka menyediakan informasi yang lebih komprehensif tentang berbagai
faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, peta ini juga memuat
indikator-indikator penghidupan lain yang diambil dari berbagai sumber data yang
tersedia. Statistik kemiskinan yang saling melengkapi dengan informasi sosial-ekonomi
lainnya ini akan membantu memperbaiki analisis kemiskinan untuk Indonesia.
Tim peneliti SMERU menyadari sifat kemiskinan yang dinamis, termasuk
kenyataan bahwa ada banyak orang yang jatuh ke dalam–dan banyak pula
yang keluar dari–kemiskinan seiring perjalanan waktu. Karena itu,
informasi tentang kesejahteraan rumah tangga yang aktual dan
terus diperbarui sangat penting dalam memantau
perkembangan ekonomi terkini serta dalam merancang
respons kebijakan yang paling sesuai dan tepat waktu.
Portal situs jaringan peta kemiskinan ini dirancang
untuk memudahkan pembaruan dan
penyempurnaan informasi yang ada berdasarkan
masukan dari pengguna portal dan para
pemangku kepentingan lainnya.

3) menyertakan ukuran garis kemiskinan 2 dollar PPP (paritas daya beli) agar
hasil yang disajikan bisa dibandingkan dengan standar internasional;

Metodologi
Melakukan estimasi kemiskinan hingga tingkat administratif
terendah merupakan inti dari proses pemetaan kemiskinan
ini. Estimasi parameter-parameter yang ada dilakukan dengan
menggunakan standar dari analisis ekonometri (lihat Elbers et al., 2002).
Pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak
PovMap2–yang dibuat oleh Bank Dunia–yang menyediakan prosedur yang
lebih ringkas untuk pemetaan kemiskinan.

Sumber Data

 Data tentang variabel-variabel demograﬁ, sosial, dan ekonomi, baik pada
tingkat individu maupun rumah tangga, diperoleh dari Sensus 2010 yang
merupakan sensus penduduk keenam di Indonesia setelah kemerdekaan.

Tentang Portal Situs Jaringan
Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia kini tersedia di situs jaringan
SMERU dan dapat digunakan secara cuma-cuma. Tampilan antarmuka
(interface) dirancang agar mudah dijelajahi. Silakan kunjungi
http://www..smeru.or.id/povertymap untuk memulai. Laman utama berisi
tiga pilihan: Home, Peta, dan Hubungi Kami. Klik “Peta” atau tautan
“Registrasi” di laman utama, lalu ikuti arahan untuk mendaftar. Setelah sukses
mendaftar, pengguna bisa mengakses keseluruhan ﬁtur web.
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Metodologi
Melakukan estimasi kemiskinan hingga tingkat administratif
terendah merupakan inti dari proses pemetaan kemiskinan
ini. Estimasi parameter-parameter yang ada dilakukan dengan
menggunakan standar dari analisis ekonometri (lihat Elbers et al., 2002).
Pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak
PovMap2–yang dibuat oleh Bank Dunia–yang menyediakan prosedur yang
lebih ringkas untuk pemetaan kemiskinan.

Sumber Data

 Data tentang variabel-variabel demograﬁ, sosial, dan ekonomi, baik pada
tingkat individu maupun rumah tangga, diperoleh dari Sensus 2010 yang
merupakan sensus penduduk keenam di Indonesia setelah kemerdekaan.

Tentang Portal Situs Jaringan
Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia kini tersedia di situs jaringan
SMERU dan dapat digunakan secara cuma-cuma. Tampilan antarmuka
(interface) dirancang agar mudah dijelajahi. Silakan kunjungi
http://www..smeru.or.id/povertymap untuk memulai. Laman utama berisi
tiga pilihan: Home, Peta, dan Hubungi Kami. Klik “Peta” atau tautan
“Registrasi” di laman utama, lalu ikuti arahan untuk mendaftar. Setelah sukses
mendaftar, pengguna bisa mengakses keseluruhan ﬁtur web.

Tentang Portal Situs Jaringan

1

Setelah Anda memilih “Peta”, akan muncul sebuah kotak interaktif
–kotak berisi empat langkah mudah berikut, dengan menggunakan
daftar-daftar menu pilihan.

1

Pilih sebuah provinsi, lalu pilih tingkat analisis yang Anda inginkan: provinsi
ataukah kabupaten.

2

Pilih sebuah kabupaten/kota dan tingkat analisis yang Anda butuhkan:
kecamatan ataukah desa.

3

Pilih satu dari empat indikator kemiskinan yang tersedia.

4

Pilih satu dari lima indikator penghidupan berkelanjutan yang tersedia:
Aset Alam, Aset Finansial, Aset Fisik, Aset Manusia, dan Aset Sosial.
Tekan tombol “Submit”.
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 Pendaftaran secara online merupakan persyaratan agar kami dapat
mengetahui informasi dasar tentang pengguna dan dapat
mengakomodasi saran-saran dari pengguna.
 Untuk setiap data yang Anda gunakan dari peta ini, Anda harus mencantumkan
keterangannya sesuai dengan informasi pada metadata.

Pada antarmuka utama Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia, Anda akan
mendapati:
1 peta;
2 legenda peta;
3 data peta dalam format tabel, model estimasi yang digunakan, dan informasi
lainnya;
4 informasi tambahan–setelah Anda menekan tombol nama sebuah wilayah,
akan muncul sebuah panel yang menampilkan data tambahan mengenai
kabupaten/kecamatan/desa yang dipilih; dan
5 nama wilayah dan informasi indikator kemiskinan–ini dapat dilihat dengan
menggerakkan mouse dan mengarahkan tanda penunjuk ke wilayah tertentu
pada peta.

Pendahuluan
Berbagai pengalaman dari program-program penanggulangan kemiskinan dan
perlindungan sosial menunjukkan bahwa informasi geografis yang digunakan untuk
mengetahui lokasi orang miskin sangat penting untuk memperbaiki penargetan
program-program pemerintah. Sebagai negara yang sangat heterogen, dengan ukuran
geografis dan jumlah penduduk yang besar, Indonesia terus menghadapi tantangan
berat untuk melakukan survei hingga tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Statistik
kemiskinan resmi yang ada saat ini–yang dihitung berdasarkan modul konsumsi
Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)–hanya mampu menyajikan kondisi
kemiskinan hingga tingkat kabupaten.

 Terkait akurasi data, perlu diingat bahwa data pada peta ini didasarkan atas hasil
estimasi model. Kami mengakui adanya beberapa masalah menyangkut
ketersediaan dan kualitas data, hal mana berada di luar kendali kami.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Peta Kemiskinan dan
Penghidupan Indonesia ini, silakan hubungi Lembaga Penelitian SMERU:

w w w. s m e r u . o r. i d | w w w.fo r d fo u n d a ti o n . o r g | w w w. u n i c e f. o r. i d

Jl. Cikini Raya No. 10A, Jakarta 10310, Indonesia
Tel: 62 21 31936336; Fax: 62 21 31930850
e-mail: smeru@smeru.or.id, website: www.smeru.or.id
twitter: @SMERUInstitute
facebook: The SMERU Research Institute

Fitur-fitur Utama dalam Peta Kemiskinan
dan Penghidupan Indonesia
Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia ini lebih dari
sekadar versi yang diperbarui dari versi sebelumnya, yaitu
Peta Kemiskinan Indonesia 2000. Sejalan dengan komitmen
kami untuk menyediakan alat bantu penyusunan kebijakan yang lebih akurat
dan berguna, kami membuat beberapa perbaikan seperti:
1) menerapkan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) agar hasil yang disajikan bisa
dibandingkan dengan standar nasional;

Mengingat kebutuhan akan data penargetan kemiskinan pada tingkat administratif
yang lebih rendah, SMERU–dengan dukungan Ford Foundation dan United Nations
Children’s Fund (UNICEF)–membuat Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia.
Peta ini menyediakan estimasi-estimasi kemiskinan hingga tingkat desa dengan
menggunakan metode small area estimation berdasarkan data Sensus Penduduk (SP)
2010, Susenas 2010, dan Survei Potensi Desa (Podes) 2011. Peta ini menyajikan versi
yang terbaru dan disempurnakan dari peta kemiskinan pertama yang dibuat SMERU
pada 2005 dengan menggunakan data Sensus Penduduk 2000.

2) menggunakan model-model estimasi tingkat kabupaten/kota, dengan jumlah
keseluruhan 497 model;

4) memasukkan aspek-aspek penghidupan yang berkelanjutan seperti sumber
daya alam, karakteristik ekonomi lokal, infrastruktur, akses terhadap layanan,
serta indikator-indikator pendidikan dan kesehatan; dan

 Informasi tentang konsumsi rumah tangga dan data relevan lainnya
diperoleh dari Susenas 2010.

SMERU menerapkan pendekatan keterbukaan dengan menyediakan peta ini di
situs jaringan lembaga secara cuma-cuma bagi publik. Peta kemiskinan yang mudah
diakses ini akan menjadi alat yang sangat penting bagi berbagai individu dan lembaga
untuk meningkatkan upaya penargetan dan pemantauan kemiskinan.

5) menambahkan topik khusus tentang kemiskinan anak dengan menyediakan
statisik-statistik kunci mengenai anak-anak yang terdampak oleh kemiskinan
hingga tingkat kecamatan.

 Data tingkat desa diperoleh dari Podes 2011. Data ini merupakan hasil
pencacahan lengkap desa-desa di seluruh Indonesia yang mencakup 77.126
desa di 6.651 kecamatan di 497 kabupaten.

Dalam rangka menyediakan informasi yang lebih komprehensif tentang berbagai
faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, peta ini juga memuat
indikator-indikator penghidupan lain yang diambil dari berbagai sumber data yang
tersedia. Statistik kemiskinan yang saling melengkapi dengan informasi sosial-ekonomi
lainnya ini akan membantu memperbaiki analisis kemiskinan untuk Indonesia.
Tim peneliti SMERU menyadari sifat kemiskinan yang dinamis, termasuk
kenyataan bahwa ada banyak orang yang jatuh ke dalam–dan banyak pula
yang keluar dari–kemiskinan seiring perjalanan waktu. Karena itu,
informasi tentang kesejahteraan rumah tangga yang aktual dan
terus diperbarui sangat penting dalam memantau
perkembangan ekonomi terkini serta dalam merancang
respons kebijakan yang paling sesuai dan tepat waktu.
Portal situs jaringan peta kemiskinan ini dirancang
untuk memudahkan pembaruan dan
penyempurnaan informasi yang ada berdasarkan
masukan dari pengguna portal dan para
pemangku kepentingan lainnya.
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untuk meningkatkan upaya penargetan dan pemantauan kemiskinan.

5) menambahkan topik khusus tentang kemiskinan anak dengan menyediakan
statisik-statistik kunci mengenai anak-anak yang terdampak oleh kemiskinan
hingga tingkat kecamatan.

 Data tingkat desa diperoleh dari Podes 2011. Data ini merupakan hasil
pencacahan lengkap desa-desa di seluruh Indonesia yang mencakup 77.126
desa di 6.651 kecamatan di 497 kabupaten.

Dalam rangka menyediakan informasi yang lebih komprehensif tentang berbagai
faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, peta ini juga memuat
indikator-indikator penghidupan lain yang diambil dari berbagai sumber data yang
tersedia. Statistik kemiskinan yang saling melengkapi dengan informasi sosial-ekonomi
lainnya ini akan membantu memperbaiki analisis kemiskinan untuk Indonesia.
Tim peneliti SMERU menyadari sifat kemiskinan yang dinamis, termasuk
kenyataan bahwa ada banyak orang yang jatuh ke dalam–dan banyak pula
yang keluar dari–kemiskinan seiring perjalanan waktu. Karena itu,
informasi tentang kesejahteraan rumah tangga yang aktual dan
terus diperbarui sangat penting dalam memantau
perkembangan ekonomi terkini serta dalam merancang
respons kebijakan yang paling sesuai dan tepat waktu.
Portal situs jaringan peta kemiskinan ini dirancang
untuk memudahkan pembaruan dan
penyempurnaan informasi yang ada berdasarkan
masukan dari pengguna portal dan para
pemangku kepentingan lainnya.

3) menyertakan ukuran garis kemiskinan 2 dollar PPP (paritas daya beli) agar
hasil yang disajikan bisa dibandingkan dengan standar internasional;

Metodologi
Melakukan estimasi kemiskinan hingga tingkat administratif
terendah merupakan inti dari proses pemetaan kemiskinan
ini. Estimasi parameter-parameter yang ada dilakukan dengan
menggunakan standar dari analisis ekonometri (lihat Elbers et al., 2002).
Pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak
PovMap2–yang dibuat oleh Bank Dunia–yang menyediakan prosedur yang
lebih ringkas untuk pemetaan kemiskinan.

Sumber Data

 Data tentang variabel-variabel demograﬁ, sosial, dan ekonomi, baik pada
tingkat individu maupun rumah tangga, diperoleh dari Sensus 2010 yang
merupakan sensus penduduk keenam di Indonesia setelah kemerdekaan.

Tentang Portal Situs Jaringan
Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia kini tersedia di situs jaringan
SMERU dan dapat digunakan secara cuma-cuma. Tampilan antarmuka
(interface) dirancang agar mudah dijelajahi. Silakan kunjungi
http://www..smeru.or.id/povertymap untuk memulai. Laman utama berisi
tiga pilihan: Home, Peta, dan Hubungi Kami. Klik “Peta” atau tautan
“Registrasi” di laman utama, lalu ikuti arahan untuk mendaftar. Setelah sukses
mendaftar, pengguna bisa mengakses keseluruhan ﬁtur web.

