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Policy Brief  
Analisis dan Evaluasi Hukum 

Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan  
 

A. Latar Belakang 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang 
menjadi pusat perhatian pemerintah di negra manapun, termasuk negara 

Indonesia. Upaya Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan terus 
dilakukan, dan telah  dilaksanakan sejak tahun 1970-an hingga sekarang 

namun belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan. Badan Pusat 
Statistis merilis tingkat kemiskinan nasional terbaru pada bulan Maret 2016 
masih pada level 10,86% atau lebih dari 28 juta dari total penduduk, atau 

hanya turun kurang dari 2% dari kondisi 5 tahun lalu yaitu pada Maret 2011 
yang sudah mencapai 12,49%.  Isu kemiskinan ini erat kaitannya dengan 

persoalan ketimpangan atau kesenjangan, baik ketimpangan tingkat 
kesejahteraan (antar kelompok pendapatan) maupun ketimpangan 
antarwilayah.1 

Kemauan politik (political will) Pemerintah dalam penanggulangan 
kemiskinan mulai berubah seiring dicanangkannya Nawacita di dalam 

RPJMN 2015-2019. Sembilan agenda (Nawa Cita) merupakan rangkuman 
program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden 
Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sembilan agenda tersebut dijabarkan dalam 

strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri 
dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi 
pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta 

(4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi 
perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi 

prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan 
dalam Rencana Kerja Pemerintah 2016. Dua dimensi yang paling berkaitan 

dengan penanggulangan kemiskinan adalah dimensi Pembangunan Manusia 
dan dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. 

Keterkaitan Nawa Cita dengan penanggulangan kemiskinan terdapat 

pada dimensi Pembangunan Manusia diprioritaskan pada sektor pendidikan 
dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan 

melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; revolusi 
karakter bangsa; memperteguh kebhinekaan, restorasi sosial dan revolusi 
mental. Program-program pembangunan dalam dimensi pembangunan 

manusia di RPJMN merupakan penjabaran dari Cita Kelima (meningkatkan 
kualitas hidup manusia Indonesia), Cita Kedelapan (melakukan revolusi 
kharakter bangsa), dan Cita Kesembilan (memperteguh kebhinekaan dan 

restorasi sosial Indonesia) dari Nawa Cita (Agenda Pembangunan Nasional – 
RPJMN 2015-2019). Penanggulangan kemiskinan secara implisit berada di 

dalam dimensi pembangunan manusia tersebut. 

                                                           
1 Sumber : BPS, Susenas dan Vivi Alatas (Perhitungan Bank Dunia, 2014) 
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Dalam dimensi pembangunan, nawacita dan penanggulangan 
kemiskinan terkait secara implisit. Namun Program Penanggulangan 

kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019 tidak disebutkan secara eksplisit. 
Penanggulangan kemiskinan dinilai sebagai bagian dari target keseluruhan 

program pembangunan. Sedikit berbeda dengan Program PNPM Mandiri pada 
masa lampau yang mengklasifikasikan program-program yang ditangani. 
Pemerintah tidak lagi meletakkan penanggulangan kemiskinan sebagai 

program prioritas. Hal ini ditunjukan dengan tidak dibuatnya kebijakan atau 
program yang menargetkan capain-capaian spesifik program 
penanggulangan kemiskinan. Adapun prioritas dimensi program unggulan 

dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2016 adalah pembangunan infrastruktur, 
meliputi : kedaulatan pangan, ketenagalistrikan, industri, ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek), pariwisata, dan kemaritiman. Implikasi dari tidak 
masuknya penanggulangan kemiskinan secara spesifik dalam program 
nasional adalah melambatnya penurunan angka kemiskinan. 

Menurut TNP2K tren penurunan angka kemiskinan terputus saat 
Indonesia dihantam krisis keuangan Asia 1997-1998. Mulai awal tahun 

2000, tren penurunan tingkat kemiskinan mulai kembali lagi namun dengan 
penurunan yang melambat dibandingkan dengan periode pra krisis 1997-
1998. Pelambatan penurunan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 
 
 

 
Gambar 1 

Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional 1976-2015 

   
Pada dasarnya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah semata, tetapi diperlukan juga kesadaran dan kemauan 
yang kuat serta tanggung jawab dari masyarakat miskin itu sendiri untuk 

berupaya bagaimana meningkatkan pendapatan. Pemerintah telah 
banyak merumuskan program-program pengentasan kemiskinan, namun 
diperlukan merumuskan kembali sasaran kebijakan strategis apa untuk 

mempercepat penurunan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran tersebut, 
Kementerian Hukum dan HAM RI memandang perlu melakukan analisis 
dan evaluasi hukum agar penanganan penanggulangan kemiskinan dapat 

dilaksanakan sesuai arah kebijakan pembangunan sebagaimana 
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tergambar dalam RPJMN 2015-2919. Kegiatan analisis dan evaluasi 
hukum merupakan bagian dari konsep pengujian peraturan perundang-

undangan (executive review) yang selama ini belum begitu dikenal dalam 
praktek ketatanegaraan dibandingkan dengan konsep yudicial rewiew, 

atau legislative review. 

 Analisis dan Evaluasi hukum dalam rangka penanggulangan 

kemiskinan ditujukan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan 
perundang-undangan terkait penanggulangan kemiskinan dengan fokus 
pada masalah koordinasi penanggulangan kemiskinan. Peraturan 

perundang-undangan terkait yang telah diinventarisir adalah  sebagai 
berikut , yaitu :  

1. Jenis Undang-Undang 
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial; 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang 

Fakir Miskin. 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan. 
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Admistrasi Kependudukan. 
2. Jenis Peraturan Pemerintah 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 

Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Peraturan Pelaksana 
Pasal 8, 11, 12, 18, 35, 45 dan 50 Undang-Undang Nomor 11 Nomor 

2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 

Tetang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui 

Pedekatan Wilayah (Peraturan Pelaksana Pasal 26 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin). 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 

Tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan 
Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Peraturan Pelaksana Pasal 

37 UU ttg Fakir Miskin). 
3. Jenis Peraturan Presiden  

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 

Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 

Tentang Program Percepatan Penanggulangn Kemiskinan; 
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 

Tentang Perubahan atas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 
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B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum 
Penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap beberapa peraturan 

perundang-undangan terkait dengan fokus pada masalah program dan 

koordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.  Selama ini 
program penanggulangan kemiskinan tersebar di banyak sektor, untuk 

itu apabila program penanggulangan kemiskinan yang tersebar melalui 
banyak sektor dikoordinasikan maka implementasinya akan semakin 
efisien, efektif dan sinergis. Namun sebaliknya apabila program 

penanggulangan kemiskinan tidak dikoordinasikan maka akan sulit 
bersinergi, tumpang tindih dan tidak efisien.  

Apabila dirunut mulai dari landasan hukum tertinggi, maka dasar 
hukum penanggulangan kemiskinan dapat ditemukan dalam Pasal 27, 
31, 32 dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Kelima pasal tersebut mengatur hak-hak tiap warganegara untuk 
mendapatkan akses dan layanan dari negara. Akses terhadap hak atau 
layanan tersebut antara lain terkait dengan pekerjaan, penghidupan yang 

layak, kemerdekaan berserikat, mengutarakan pendapat, pendidikan, 
perekonomian dan kemakmuran rakyat.  

Kemudian peraturan dibawah Undang-undang mengatur tentang tata 
cara pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagai implementasi 
amanah 5 Pasal penting tentang kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 

tersebut, adalah peraturan pemerintah sampai peraturan presiden. 
Pelaksanaanya melalui program-program yang dikoordinasikan oleh Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau yang sering 
disebut  dengan TNP2K di tingkat pusat dan TKPKD di tingkat Provinsi 
maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan koordinasi 

penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan 
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Prsiden 

Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 
Dalam Peraturan Presiden tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat 
pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, 
dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di tingkat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim tersebut 
mengkoordisir pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara 

horizontal maupun vertikal. 
Pasal 17  Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota 
bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah 
masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijaksan dan 

program penanggulangan kemiskinan. Koordinasi kemiskinan adalah 
sarana untuk penegakan hukum itu sendiri, semakin terkoordinasi 

penanggulangan kemiskinan antar sektor maka semakin efektif dantepat 
sasaran. Efektifitas dan ketepatan sasaran adalah target dari penegakan 
hukum penanggulangan kemiskinan. Semakin efektif dan tepat sasaran 
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maka penanggulangan kemiskinan makin sesuai dengan tujuan 
meningkatkan kesejahteraan sosial. Koordinasi berimplikasi pada 

kebijakan yang dirumuskan terkait penanggulangan kemiskinan. Apabila 
program penanggulangan kemiskinan yang tersebar melalui banyak 

sektor dikoordinasikan maka implementasinya akan semakin efisien dan 
sinergis. Namun sebaliknya apabila program penanggulangan kemiskinan 
tidak dikoordinasikan maka akan sulit bersinergi, tumpang tindih dan 

tidak efisien. 
 

C. Simpulan  

Koordinasi penanggulangan kemiskinan membutuhkan 
landasan yuridis yang menjamin kepastian hukum secara substansi, 

struktur dan kultur harus saling menunjang sebagai satu kesatuan 
sistem hukum. 

1. Penaggulangan kemiskinan bukan hanya perlindungan sosial yang 

mengutamakan program charity kepada masyarakat miskin sebagai 
kelompok sasaran terbawah. Koordinasi penanggulangan kemiskinan 

terhambat oleh inkonsistensi Perturan Presiden yang hanya 
menguatkan aspek perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia sehat, 
Kartu Indonesia Pintar, Program Simpanan Keluarga Sejahtera, tetapi 

tidak mencabut koordinasi di aspek-aspek yang lain dalam hal : 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan 
program serba murah. Substansi koordinasi hanya difasilitasi Perpres 

Nomo 13 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tetapi tidak disebutkan 

dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2015 yang hanya mengganti 
keanggotaan TNP2K. 

2. Terjadi  konflik antara klausul dalam Pasal 2 Perpres Nomor 166 Tahun 

2014 yang berbunyi bahwa untuk mempercepat penanggulangan 
kemiskinan, Pemerintah menetapkan program perlindungan sosial 
yang terdiri dari a) Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), b) 

Program Indonesia Pintar (PIP) dan c) Program Indonesia Sehat (PIS) 
dengan Pasal 4 Perpres Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan yang membagi penanggulangan 
Kemiskinan ke dalam 3 klasifikasi program yaitu a) Bantuan 
Perlindungan Sosial, b) Pemberdayaan Masyarakat dan c) 

Pemberdayaan Usaha ekonomi mikro. 
3. Struktur pelaksana koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah 

TNP2K dan TKPKD namun kewenangan pasca berlakunya Perpres 
Nomor 166 Tahun 2014 tidak lagi efektif. Kalaupun ada koordinasi 
tidak berjalan secara resmi, koordinasi intensif hanya pada progres dan 

capaian kartu-kartu, baik itu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia 
Pintar dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 4 Perpres Nomor 166 Tahun 2014. 

4. Terkait dengan pemahaman, kepatuhan, akses informasi, penegakkan, 
partisipasi masyarakat, serta etika pelayanan kepada masyarakat 

memperlihatkan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 
tidak lagi berjalan secara terkoordinasi.  Implikasi dari tidak 
terkoordinasi masalah penanggulangan kemiskinan tersebut adalah 
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bahwa masing-masing sektor berjalan sendiri, harmonisasi dan sinergi 
penanggulangan kemiskinan terhambat, laju penurunan angka 

kemiskinan juga melambat. 

 
D. Rekomendasi 

1. Koordinasi dalam penanggunalangn kemiskinan mutlak diperlukan 
agar sinergi kebijakan dan peran para pemangku kepentingan  
(stakeholders)tetap berkesinambungan. Regulasi mengenai koordinasi 

memang diinisiasi pada pemerinahan lama, sehingga belum tentu 
sesuai dengan visi pada pemerintahan baru. Namun terbukti 

pendekatan pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan pada 
masa lalu lebih sinergis. Pola pengembangan kelembagaan 
masyarakatpun menuai hasilnya, berhasil mendudukan masyarakat 

sebagai subyek penanggulangan kemiskinan. Sistem hukum dan 
kelembagaan yang dulu dibangun sebaiknya dilanjutkan kembali. 

2. Perangkat hukum seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 

Tentang Kesejahteraan Sosial, implementasinya harus ditegakkan, 
agar penanggulangan kemiskinan yang diperankan TNP2K dan TKPKD  

berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan rasa keadilan 
masyarakat. Regulasi yang menunjang koordinasi dipertahankan 
seperti pasal-pasal tertentu dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2009 , 

dipindahkan ke Perpres Nomor 15 Tahun 20010. Perpres yang 
menghambat, seperti Perpres Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebaiknya dicabut. 

Selengkapnya termuat dalam tabel rekomendasi : 

NO UU Pasal 

Rekomendasi Pasal 
Rekomendasi 

Umum 
Revis

i 

Cabu

t 

Teta

p 

1 Undang-
Undang 
Republik 
Indonesia 
Nomor 11 
Tahun 2009 
Tentang 
Kesejahteraa
n Sosial  

Pasal 4 :  
Negara 
bertanggungjawa
b atas 
penyelenggaraan 
sosial.  
 

  v Substansi Pasal 
4 Undang-
Undang Nomor 
11 Tahun 2009 
harus menjadi 
acuan dalam 
pembangunan di 
semua sektor. 
Sehingga semua 
sektor 
berorientasi pada 
kesejahteraan 
rakyat, terutama 
bagi sasaran 
warga miskin. 

2 Undang-
Undang 
Republik 
Indonesia 
Nomor 11 
Tahun 2009 

Pasal 5  
(1) 
Penyelenggaraan 
kesejahteraan 
sosial ditujukan 
kepada:  

  v Pasal 5 dan 
Pasal 6 
merupakan 
landasan yuridis 
program 
penanggulangan 
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Tentang 
Kesejahteraa
n Sosial 

a. perseorangan; 
b. keluarga;  
c. kelompok; 

dan/atau 
d. masyarakat.  

 
(2) 

Penyelenggaraan 
kesejahteraan 
sosial 
diprioritaskan 
kepada mereka 
yang memiliki 
kehidupan yang 
tidak layak 
secara 

kemanusiaan 
dan memiliki 
kriteria masalah 
sosial:  
a. kemiskinan;  
b. ketelantaran;  
c. kecacatan;  
d. keterpencilan;  
e. ketunaan 

sosial dan 
penyimpangan 
perilaku;  

f. korban 
bencana; 
dan/atau  

g. korban tindak 
kekerasan, 
eksploitasi dan 
diskriminalisa
si. 

kemiskinan yang 
harus 
difungsikan 
sebagai klausul 
payung 
penyelenggaraan 
program.  
 
Kedua pasal 
tersebut 
mengidentifikasi 
kelompok 
sasaran program 
peningkatan 
kesejahteraan 
dan atau 

program 
penanggulangan 
kemiskinan 
yang.  Apabila  
penanggulangan 
kemiskinan 
masih 
menggunakan 
pola terdahulu 
yang membagi ke 
dalam 4 kluster 
maka Pasal 5 
dan pasal 6 
adalah landasan 
Yuridis bagi 
Perpres no 13 
Tahun 2009 dan 
Perpres no 15 
Tahun 2010 
yang 
mengkoordinasik
an upaya 
penanggulangan 
kemiskinan 

3  Pasal 6  
Penyelenggaraan 
kesejahteraan 
sosial meliputi:  
a. rehabilitasi 

sosial;  
b.  jaminan 

sosial;  
c. pemberdayaan 

sosial; dan 
perlindungan 
sosial. 

  v  
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4 Peraturan 
Presiden  
Nomor 15 
Tahun 2010 
Tentang 
Koordinasi 
Penanggulan
gan 
Kemiskinan 

Pasal 5 
Program 
Percepatan 
Penanggulangan 
kemiskinan 
dibagi menjadi 3 
: 
1. Kelompok 

program 
bantuan sosial 
terpadu 
berbasis 
keluarga 
bertujuan 
untuk 
melakukan 

pemenuhan 
hak dasar, 
pengurangan 
beban hidup, 
serta 
perbaikan 
kualitas hidup 
masyarakat 
miskin; 

2. program 
penanggulang
an kemiskinan 
berbasis 
pemberdayaan 
masyarakat, 
bertujuan 
untuk 
mengembangk
an potensi dan 
memperkuat 
kapasitas 
masyarakat 
miskin untuk 
terlibat dalam 
pembangunan 
yang 
didasarkan 
pada prinsip-
prinsip 

pemberdayaan 
masyarakat; 

3. program 
penanggulang
an kemiskinan 
berbasis 
pemberdayaan 
usaha 

  v Pasal 5 
Peraturan 
Presiden Nomor 
15 Tahun 2010 
Tentang 
Koordinasi 
Penanggulangan 
Kemiskinan ini 
telah 
mengakomodasi 
klasifikasi 
kelompok 
program lebih 
luas, sehingga 
semakin 
memiliki 

pengertian yang 
lebih 
komprehensif 
terkait pola 
koordinasi dalam 
penanggulangan 
kemiskinan 
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ekonomi mikro 
dan kecil, 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
akses dan 
penguatan 
ekonomi bagi 
pelaku usaha 
berskala mikro 
dan kecil ; 

4. program-
program 
lainnya yang 
baik secara 
langsung 

ataupun tidak 
langsung 
dapat 
meningkatkan 
kegiatan 
ekonomi dan 
kesejahteraan 
masyarakat 
miskin.  

 

5 Peraturan 
Presiden 
Nomor 166 
Tahun 2014 
Tentang 
Program 
Percepatan 
Penanggulan
gan 
Kemiskinan. 
 

  v  Substansi dasar 
Penanggulangan 
kemiskinan 
terkoordinasi 
dalam prinsip 
harmonisasi 
program pada 
Pasal 5, 6 dan 7 
Peraturan 
Presiden Nomor 
15 Tahun 2010 
seharusnya 
masih 
digunakan, 
bahkan 
ditambahkan 
satu kategori lagi 
untuk 
dimasukkan ke 
Pasal 5; 
 
Substansi Pasal 
5, 6 dan 7 Pada 
Peraturan 
Presiden Nomor 
15 Tahun 2010 
tentang 
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Koordinasi 
Penanggulangan 
Kemiskinan 
tidak tercantum 
lagi dalam 
Peraturan 
Presiden Nomor 
166 Tahun 2014, 
bahkan 
direduksi oleh 
Pasal 2 hanya 
tinggal program-
program 
perlindungan 
sosial. 

 
 

 Peraturan 
Presiden  
Nomor 96 
Tahun 2015 
Tentang 
Perubahan 
atas 
Peraturan 
Presiden 
Nomor 15 
Tahun 2010 
Tentang 
Koordinasi 
Penanggulan
gan 
Kemiskinan 

   v Dipertahankan 
karena hanya 
memuat 
pergantian 
struktur Tim 
Nasional 
Percepatan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 
berdasarkan 
nomenklatur 
Kementerian. 
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