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 MENGENAL BASELINE SURVEY PROGRAM HIBAH AIR 
MINUM PERKOTAAN 

 TENTANG PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN 

Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based); Pemerintah Daerah 
diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan 
Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang akan dilanjutkan 
dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah 
dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis. PDAM bertanggungjawab penuh terhadap 
terhadap operasional dan pemeliharaan sepenuhnya karena sambungan hibah air minum ini 
sama statusnya dengan sambungan PDAM reguler, yang membedakan adalah untuk pemasangan 
sambungan rumah baru mendapatkan subsidi baik penuh maupun sebagian dari Pemerintah 
maupun pihak lainnya. 

Program Hibah Air Minum Perkotaan mempunyai keluaran yaitu terbangunnya sistem 
penyediaan air minum sampai dengan berfungsinya sambungan rumah. Program ini dikelola oleh 
Komite Pemerintah yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta dibantu oleh 
Central Project Management Unit (CPMU) dan Provincial Project Management Unit (PPMU). 
Kabupaten/kota yang mendapatkan dana hibah program ini, membentuk tim Project 
Implementation Unit (PIU) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk 
melaksanakan program di masing-masing wilayahnya. 

Besaran dana hibah dan peruntukan dana hibah air minum perkotaan, serta persyaratan 
Pemerintah Daerah dapat mengikuti hibah air minum perkotaan secara detail dapat dilihat pada 
Gambar berikut. 

Gambar 1. Besaran Dana dan Peruntukan Hibah Air Minum Perkotaan 

Sumber: Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN, Kementerian PUPR, 2017 
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Gambar 2. Persyaratan Pemerintah Daerah Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan 

Sumber: Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN, Kementerian PUPR, 2017 

 

Gambar 3. Sambungan Hibah Air Minum Perkotaan 

 

 MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT PROGRAM HIBAH AIR MINUM 
PERKOTAAN 

Program Hibah Air Minum Perkotaan dimaksudkan untuk mengatasi persoalan ketidakmampuan 
MBR mengakses air minum perpipaan PDAM akibat biaya pemasangan sambungan baru yang tidak 

Biaya Sambungan Baru di 
subsidi seluruhnya atau 

sebagian 
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terjangkau oleh MBR. Selain memberikan manfaat kepada MBR, program ini juga mengurangi 
kapasitas berlebih (idle capacity) yang tidak termanfaatkan PDAM. 

Berikut ini tujuan layanan sambungan hibah air minum: 

• Memberikan alternatif pelayanan ke masyarakat MBR dengan Sambungan Rumah yang tidak 
mampu membayar biaya pemasangan Sambungan Rumah baru. 

• Memberikan alternatif pembiayaan bagi lokasi lokasi yang berada di wilayah pelayanan 
PDAM dan memadai dari segi standar teknis pelayanan PDAM tetapi mempunyai 
keterbatasan dari kemampuan keuangan. 

• Memberikan alternatif pelayanan bagi lokasi-lokasi MBR yang letaknya menyebar (tidak 
berkelompok) tetapi berada di wilayah pelayanan PDAM  

• Memberikan kesempatan bagi MBR untuk membayar pemakaian air secara bulanan. 

Manfaat layanan sambungan Hibah Air Minum untuk PDAM, PEMDA, dan Masyarakat dapat 
dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 1. Manfaat Layanan Sambungan Hibah Air Minum 

Stakeholder Manfaat 
PDAM • Dapat meningkatkan akses pelayanan secara maksimal di daerah Pelayanan 

PDAM tanpa terkendala oleh lemahnya kemampuan biaya sambungan MBR 
yang ada di dalam wilayah pelayanannya. 

• Mekanisme pembayaran biaya air bulanan tidak berbeda dengan Sambungan 
Rumah yang reguler. 

• Tarif air yang digunakan tidak berbeda dengan Sambungan Rumah Regular, 
mengikuti Peraturan Walikota/Peraturan Bupati. 

Masyarakat • Kemudahan administrasi untuk mendapatkan sambungan. 
• Biaya Sambungan Rumah disubsidi oleh Pemerintau atau pihak lainnya, 

sehingga terjangkau oleh MBR. 
• Mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Sambungan Rumah 

Regular kecuali biaya pemasangan Sambungan Rumah. 
Pemerintah 
Daerah 

• Peningkatan jumlah penduduk yang mempunyai akses ke air minum 
perpipaan; kesehatan masyarakat meningkat, kegiatan ekonomi/taraf hidup 
masyarakat meningkat. 

• Terbantu dalam pembiayaan akses layanan air minum di wilayah Pemda, 
khususnya dapat menjangkau MBR. 

 

 BASELINE SURVEY PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN 

Penilaian kelayakan pemerintah daerah dalam mengikuti Program Hibah Air Minum akan 
dilakukan berdasarkan baseline survey. Selanjutnya penilaian peserta Program Hibah Air 
Minum untuk mendapatkan pencairan dana hibah akan dilakukan berdasarkan proses verifikasi.  

Kegiatan Baseline Survey perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pemasangan Sambungan Rumah 
(SR). Baseline Survey ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dan posisi penerima manfaat 
sebagai indikator input/masukan sebelum dilakukan pengadaan SR di daerah penerima hibah. 
Selain mengetahui jumlah dan posisi (distribusi) penerima manfaat, Baseline Survey juga 
dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat dan 
kondisi pelayanan daerah penerima hibah. 
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Pada tahap awal Pra-Baseline Survey, PDAM akan melakukan pendataan calon penerima manfaat 
hibah air minum berdasarkan pemetaan lokasi jaringan perpipaan PDAM yang dapat dilayani 
oleh idle capacity, Berdasarkan data awal tersebut, selanjutnya PDAM akan melakukan proses 
sosialisasi Program Hibah Air Minum kepada calon penerima manfaat dan dilanjutkan dengan 
pendataan rumah tangga MBR yang bersedia untuk mendapatkan hibah air minum. Tahapan 
terakhir adalah PDAM melakukan verifikasi data dan menentukan calon penerima manfaat 
Program Hibah Air Minum Perkotaan. Proses identifikasi calon penerima manfaat selama ini 
menggunakan data internal yang dimiliki oleh PDAM berdasarkan data eksisting jaringan 
perpipaan PDAM dan seringkali tidak menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) untuk menentukan rumah tangga yang berada dalam kategori 40% masyarakat 
paling miskin (B40) sebagai basis data utama dalam menentukan masyarakat yang paling 
membutuhkan akses air minum jaringan perpipaan PDAM. 

Salah satu persyaratan yang harus diberikan oleh PDAM dan Pemda untuk dapat menerima 
program hibah air minum adalah mempunyai daftar MBR calon penerima hibah sesuai 
dengan kriteria MBR yang telah ditentukan. Kriteria MBR minimal dengan acuan daya listrik 
yang terpasang pada rumah tangga tersebut ≤ 1300 VA dan 50% di antara target sasaran 
tersebut memiliki daya listrik ≤ 900 VA. Dalam menentukan MBR, tidak hanya 
berdasarkan kriteria daya listrik saja namun juga mempertimbangkan kondisi masyarakat 
berpenghasilan rendah (rumah dan properti nya). Walaupun beririsan (menurut survey yang 
dilakukan IUWASH PLUS sekitar 40,86% penerima manfaat hibah air minum berasal dari 
kelompok B40), kriteria MBR awal untuk program hibah air minum tidak selalu menyasar MBR 
yang berasal dari kelompik 40% kesejateraan terendah. Oleh karena itu, USAID IUWASH PLUS 
secara khusus membantu mitra PDAM dan Kota/Kab. dalam melakukan pemetaan lokasi B40, 
pemetaan teknis di wilayah B40 (jaringan perpipaan, idle capacity, tekanan air), dan pemilihan 
lokasi hibah air minum. Langkah tambahan ini diharapkan dapat menyasar kelompok MBR 
terendah atau B40. Secara detail tahapan identifikasi lokasi dan calon penerima manfaat 
Program Hibah Air Minum Perkotaan dapat dilihat pada Bagian 2 dan Bagian 4. 

Setelah daftar MBR calon penerima hibah air minum diserahkan oleh PDAM dan Pemda kepada 
Pemerintah Pusat, Tim Konsultan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan Baseline Survey dengan 
tugas sebagai berikut: 

a. Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah;  

b. Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;  

c. Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk 
menyambung (willingness to connect) ke layanan PDAM;  

d. Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah 
memenuhi kriteria daya listrik ≤ 1300 VA; dan  

e. Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat. 
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 METODE PENENTUAN LOKASI PROGRAM HIBAH AIR 
MINUM PERKOTAAN  

 PEMETAAN LOKASI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 
(RUMAH TANGGA B40)  

Pemetaan lokasi rumah tangga B40 diperlukan untuk melihat sejauhmana penyebaran MBR yang 
berasal dari kelompok rumah tangga 40% miskin terbawah (B40) di wilayah kabupaten/kota 
yang akan mendapatkan program Hibah Air Minum. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa 
Program Hibah Air Minum akan tepat sasaran ke wilayah MBR/rumah tangga B40.  

Berikut ini tahapan untuk melakukan pemetaan lokasi MBR yang berasal dari B40: 

• Tahap 1: Penentuan kawasan perkotaan untuk wilayah administratif kabupaten/kota 

Penetapan kawasan perkotaan per kabupaten/kota menggunakan sumber data BPS “Master 
File Desa 2010”, PODES 2011, dan Peraturan Kepala BPS Nomor 37 tahun Th 2010 
tentang klasifikasi kota dan desa di Indonesia. Semua wilayah administratif di 
desa/kelurahan yang berada di wilayah administratif kota akan dikategorikan sebagai 
kawasan perkotaan. 

• Tahap 2: Identifikasi desa/kelurahan yang masuk dalam dalam kawasan perkotaan dengan 
tingkat kemiskinan tinggi berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dari 
TNP2K dan data batas administrasi dari BPS.  

Untuk mendapatkan lokasi rumah tangga B40 yang tepat, perlu dilakukaan pemetaan kondisi 
sosial ekonomi di setiap perkotaan yang menjadi wilayah Program Hibah Air Minum. Dengan 
dukungan kemajuan teknologi informasi, salah satu tool potensial untuk memetakan daerah 
miskin adalah dengan mengimplementasikan sistem informasi geografis (GIS). Analisis GIS ini 
gunanya untuk membantu dalam memetakan kawasan perkotaan dan menyiapkan peta 
kepadatan Rumah Tangga Miskin (B40). Overlay analisis dua peta tematik tersebut menghasilkan 
peta lokasi rumah tangga B40 di kawasan perkotaan. 

Gambar 4. Perhitungan Kepadatan Rumah Tangga Miskin 

 

Tahap awal yang perlu dilakukan dalam melakukan pemetaan adalah melakukan perhitungan 
Kepadatan Rumah Tangga Miskin (RTM). Hasilnya diperoleh dengan melakukan 
perhitungan Jumlah RTM dibagi dengan Luas Kelurahan dalam satuan kilometer persegi 
(km2) yang ditampilkan dalam rumus sebagai berikut.  

Total Rumah Tangga
Miskin(B40) per 
Kelurahan/ Desa

Luas 
Kelurahan/ Desa

Nilai Kepadatan
Rumah Tangga

Miskin
Klasifikasi 7 kelas

kepadatan
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Gambar 5. Perhitungan Kepadatan Rumah Tangga Miskin (RTM) 

 

𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐿𝐿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐿𝐿 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐽𝐽𝐽𝐽𝐾𝐾𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑎𝑎/𝐷𝐷𝐾𝐾𝐿𝐿𝐽𝐽 

= 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐽𝐽𝐾𝐾𝐽𝐽𝐾𝐾𝐽𝐽𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 

 

Hasil perhitungan Kepadatan RTM kemudian dibagi kedalam 7 klasifikasi digambarkan dalam 7 
gradasi warna yang berbeda dan dioverlay dengan peta wilayah perkotaan. 

Gambar 6. Gradasi Klasifikasi Kepadatan Rumah Tangga Miskin (RTM) 

 

• Tahap 3: Penentuan lokasi hotspot atau lokasi yang akan menjadi target sasaran utama 
penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan bagi kelompok miskin perkotaan 
(B40) yang dilakukan melalui proses teknokratis dan diskusi dengan Pemerintah Daerah 
dan penyedia layanan (PDAM). Kriteria yang digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam 
penentuan lokasi dapat dilihat secara detail pada tabel berikut. 

Tabel 2. Kriteria untuk Penentuan Lokasi Hotspot  

Berdasarkan Pertimbangan Pemerintah 
Daerah 

Berdasarkan Pembelajaran 
Pelaksanaan Program USAID 

IUWASH PLUS 
• Konfirmasi lokasi hotspot dengan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 
• Area Zona Merah di data EHRA 
• SK Pemda tentang Penetapan Daerah Kumuh di 

Kawasan Perkotaan 
• Rencana Program KOTAKU 
• Prioritas Lokasi Intervensi Program Pemerintah 

Daerah 

• Penentuan Wilayah Perkotaan; 
• Penentuan Daerah Kepadatan Kemiskinan 

Tinggi 
• Pemetaan Wilayah Layanan PDAM; 
• Potensi keberhasilan program: kapasitas 

idle tinggi, buang air besar sembarangan; 
calon mitra 

 

• Tahap 4: Pembuatan peta lokasi rumah tangga B40 

PDAM memerlukan data penyebaran rumah tangga B40 yang bisa diperoleh dari Basis 
Data Terpadu (BDT) diakses dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) meliputi: (a) jumlah rumah tangga B40 per 
kelurahan/desa; dan (b) kepadatan rumah tangga B40 per km2. Secara detail tahapan untuk 
melakukan identifikasi jumlah rumah tangga B40dapat dilihat pada Bagian 3. 

Rendah Tinggi 
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Gambar 7. Contoh Peta Sebaran Lokasi Rumah Tangga B40 di Kabupaten Sukoharjo 

 

Gambar 8. Contoh Peta Kepadatan Rumah Tangga B40 per Desa di Kabupaten Sukoharjo 

 

 PEMETAAN TEKNIS JARINGAN PDAM DI LOKASI MBR/RUMAH 
TANGGA B40 

Pemetaan teknis diperlukan untuk melihat sejauhmana potensi dan dukungan teknis di wilayah 
MBR atau rumah tangga B40 yang akan menjadi target program Hibah Air Minum di wilayah 
Kab/Kota yang akan mendapatkan program Hibah Air Minum. Hal ini diperlukan untuk 
memastikan bahwa program Hibah Air Minum akan tepat sasaran ke wilayah MBR atau rumah 
tangga B40 dan mendapatkan dukungan teknis yang memadai, yaitu adanya (dilewati) jaringan 
perpipaan PDAM, Idle Capacity, dan tekanan air yang cukup. Oleh karenanya PDAM 
memerlukan data teknis baik data sekunder yang sudah dipunyai oleh PDAM atau jika 
diperlukan dilakukan survey dan pengukuran kembali. Beberapa hal yang harus dipastikan dalam 
pemetaan teknis ini adalah: 
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a. Wilayah program harus dipastikan dilalui oleh jaringan perpipaan PDAM atau masuk 
dalam rencana tahun berjalan untuk pengembangan jaringan. 

b. Wilayah program harus dipastikan masih ada idle capacity untuk memastikan kecukupan 
air di wilayah tersebut. 

c. Wilayah program harus dipastikan mempunyai jaringan perpipaan dengan air yang 
cukup, jika tidak cukup maka harus dilakukan penambahan tekanan di wilayah tersebut. 

Gambar 9. Contoh Peta Tekanan Air di Wilayah Pelayanan PDAM Sukoharjo 

 

Gambar 10. Contoh Peta Idle Capacity di Unit SPAM Kabupaten Sukoharjo 
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 PEMILIHAN LOKASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM  

Gambar 11. FGD Penentuan Kriteria Lokasi Hibah Air Minum Perkotaan 

 

Kriteria wilayah program Hibah Air Minum disepakati oleh pihak terkait dan diisesuaikan 
dengan ketentuan yang ada di Juknis program Hibah Air Minum dari pemberi dana, adapun 
kriteria wilayah Hibah Air Minum mengikuti beberapa kriteria sebagai berikut: 

• Harus daerah pelayanan PDAM yang dilewati sampai dengan Distribusi Layanan dengan 
debit dan tekanan yang cukup. 

• Titik B40 menyebar diwilayah pelayanan PDAM berdasarkan peta penyebaran B40. 

• Pemeliharaan dan operasional Jaringan dan kebocoran menjadi tanggung jawab PDAM 
sepenuhnya 

• Disepakati oleh pihak terkait Pemda dan PDAM. 

• Memenuhi kriteria yang ada di “Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN” 
yang diterbitkan oleh CPMU Hibah Air Minum Perkotaan. 

Tabel 3. Contoh Matriks Penentuan Lokasi Hibah Air Minum di Kota Magelang 
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Gambar 12. Contoh Peta Sebaran Lokasi Program Hibah Air Minum di Kabupaten Sukoharjo 

 

Gambar 13. Contoh Peta Lokasi Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum  
Berdasarkan Mekanisme Pembiayaan di Kota Magelang 

  

PETA 
ORIENTASI 

LOKASI 
CALON 

SAMBUNGAN 
RUMAH (SR) 
MENURUT 

MEKANISME 
PEMBIAYAAN 

 



USAID IUWASH PLUS  PENENTUAN LOKASI DAN CALON PENERIMA MANFAAT PROGRAM HIBAH     |     11 

 SOSIALISASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM 
PERKOTAAN 

Bagian ini menjelaskan tentang proses pelaksanaan sosialisasi Program Hibah Air Minum 
Perkotaan di lokasi target sasaran utama untuk menerima hibah air minum perkotaan. Kegiatan 
ini diharapkan akan menghasilkan calon penerima manfaat yang menyatakan minat untuk 
mendaftar Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk selanjutnya PDAM melakukan proses 
pra-baseline survey. 

 PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KAPASITAS TIM SOSIALISASI 
PROGRAM HIBAH AIR MINUM  

Pembentukan tim sosialisasi di PDAM diperlukan untuk memastikan masyarakat di wilayah B40 
yang menjadi target program Hibah Air Minum mendapatkan informasi yang tepat dari tim 
sosialisasi yang terlatih dan memahami dengan baik prosedur dan kriteria program Hibah Air 
Minum. Oleh karena itu Tim Sosialisasi harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:  

• Terdiri dari beberapa staf PDAM yang berasal dari berbagai bagian terkait yaitu dari Bagian 
Teknis, Bagian Umum/Keuangan, Bagian Hubungan Pelanggan, dan dari Cabang.  

• Tim Sosialisasi memahami dengan baik materi yang akan disampaikan terkait Program 
Hibah Air Minum. 

• Telah mendapatkan pelatihan terkait sosialisasi dan marketing. 

• Memahami wilayah sasaran berdasarkan hasil pemetaan sebelumnya. 

Gambar 14. Pelatihan Tim Sosialisasi PDAM untuk Program Hibah Air Minum 

 

 MENYEPAKATI JADWAL DAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PROGRAM 
HIBAH AIR MINUM 

Setelah Tim Sosialisasi terbentuk dan sudah mendapatkan pelatihan terkait Sosialisasi dan 
Marketing, maka tim sosialisasi akan menyusun jadwal sosialisasi di lokasi-lokasi yang sudah 
ditentukan berdasarkan pemetaan sebelumnya. Jadwal sosialisasi harus disesuaikan dengan 
jadwal yang ada di “Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN” yang diterbitkan 
oleh CPMU Hibah Air Minum Perkotaan APBN”. Dengan demikian hasil sosialisasi akan 
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mendukung penyiapan readiness criteria yang diminta oleh CPMU Water Hibah sesuai dengan 
batas waktu yang ditentukan.  

Pelaksanaan sosilisasi terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut: 

• Sosialisasi di tingkat Kab/Kota dengan mengundang Kecamatan dan Kelurahan yang 
menjadi prioritas sasaran wilayah program, pada tingkat Kab/Kota materi yang disampaikan 
adalah mengenai 1. Pemahaman program Hibah Air Minum, 2. Syarat dan ketentuan 
program Hibah Air Minum, 3. Hasil pemetaan B40 dan pemetaan teknis, 4. Rencana 
Sosialisasi dimasing-masing wilayah sasaran dan sekaligus menyepakati jadwal sosilisasi 
dimasing-masing Kecamatan dan Kelurahan wilayah sasaran. 

• Sosialisasi dilanjutkan di tingkat Kecamatan/Kelurahan, yang melakukan sosialisasi adalah 
Tim Sosialisasi yang didampingi oleh Kecamatan dan Kelurahan. Materi yang disampaikan 
terkait: (1) pemicuan pentingnya akses air minum; (2) pemahaman dan peluang ikut 
Program Hibah Air Minum; (3)syarat dan ketentuan bagi masyarakat yang berminat ikut 
Program Hibah Air Minum; dan (4)mekanisme pendaftaran keikutsertaan Program Hibah 
Air Minum. 

Gambar 15. Sosialisasi Program Hibah Air Minum 
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 IDENTIFIKASI CALON PENERIMA MANFAAT PROGRAM 
HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN  

Data Pra-Baseline Survey calon penerima manfaat merupakan salah satu syarat yang ada di 
readiness criteria Program Hibah Air Minum Perkotaan yang dibiayai APBN untuk memastikan 
program tepat sasaran. Untuk mendapatkan data pra-baseline yang tepat sasaran, maka harus 
mengikuti seluruh tahapan sebelumnya (Bagian 2 dan 3), dan diharapkan dengan penggunaan 
kriteria rumah tangga miskin (MBR/B40) akan menghasilkan data ‘By Name By Address’ (BNBA) 
yang nantinya akan diusulkan oleh Pemda dan PDAM sebagai penerima manfaat Program Hibah 
Air Minum Perkotaan.  

Setelah dilakukan sosialisasi, maka PDAM mulai melakukan pembukaan pendaftaran Program 
Hibah Air Minum yang dilakukan secara kolektif melalui Kantor Kelurahan/Kader di tingkat 
Kelurahan. Syarat dan ketentuan pendaftaran mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh 
masing-masing PDAM dan persyaratan Program Hibah Air Minum. Pra Baseline daftar calon 
penerima manfaat minimal memuat data sebagai berikut: (a) nama; (b) alamat; (c) kelurahan; (d) 
kecamatan; (e) listrik (KWH); (f) kondisi bangunan rumah (permanen, semi permanen); dan (g) 
jumlah anggota keluarga. 

Bagian ini akan menjelaskan kriteria dan tahapan identifikasi rumah tangga miskin (MBR/B40) 
yang bisa digunakan oleh PDAM dalam menentukan calon penerima manfaat Program Hibah Air 
Minum Perkotaan. 

 PENENTUAN KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN DI LOKASI 
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN 

Pada tahap persiapan Program Hibah Air Minum Perkotaan, Pemerintah Daerah melakukan 
pendataan calon penerima manfaat yang berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR 
untuk melengkapi dokumen usulan kegiatan dan kelengkapan persyaratan penerima hibah. 
Berdasarkan Panduan Hibah Air Minum Perkotaan yang didanai APBN, definisi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang memiliki daya listrik yang terpasang pada 
rumah tangga tersebut ≤ 1300 VA dan 50% diantara target sasaran tersebut memiliki daya 
listrik ≤ 900 VA, dan/ atau tidak memiliki sambungan listrik.  

Berikut ini kriteria penerima manfaat berdasarkan Panduan Program Hibah Air Minum 
Perkotaan yang didanai APBN: 

1. MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar ≤ 1.300 VA dengan 
jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) diantaranya memiliki daya listrik ≤ 900 VA 
dan/atau tidak memiliki sambungan listrik;  

2. Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM;  

3. Bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai dengan yang ditetapkan 
PDAM, dengan ketentuan besarnya lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan 
rumah reguler;  

4. Rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi kabupaten/kota 
peserta program hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi 
kabupaten/kota lain;  
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5. Belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program 
Hibah Air Minum Perdesaan, dan program lainnya); dan  

6. Bukan merupakan Fasilitas Umum atau Fasilitas Sosial. 

Hasil verifikasi penerima manfaat B40 dari program hibah air minum yang dilakukan USAID 
IUWASH PLUS di 21 Kota/Kabupaten menunjukkan bahwa sekitar 40,86% berasal dari rumah 
tangga B40. Hal tersebut menunjukkan bahwa kriteria tersebut diatas tidak selalu menyasar 
kelompok kesejahteraan yang paling bawah yang justru paling rentan dan tingkat 
keterjangkauannya terhadap akses air minum jaringan perpipaan PDAM paling rendah.  

Dengan sedikit upaya lebih yaitu melakukan pemetaan dan identifikasi rumah tanggaB40, 
diharapkan penentuan prioritas penerima manfaat program dapat dilakukan dengan baik dan 
menyasar kelompok masyarakat terbawah yang pada umumnya tidak punya pilhan dan 
keterjangkauannya rendah. USAID IUWASH PLUS telah mengembangkan metode tracking B40 
yang dapat diadopsi dalam proses tahapan pengumpulan baseline data untuk calon penerima 
manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan.  

Keputusan untuk tetap menggunakan kriteria calon penerima manfaat dari readiness criteria yang 
ditetapkan oleh Kementerian PUPR atau menggunakan metodologi yang lebih menyasar ke rumah 
tangga B40 tetap berada di PDAM. 

 

Untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam penentuan lokasi intervensi dan target sasaran 
penerima manfaat Program Hibah Air Minum di wilayah perkotaan, USAID IUWASH PLUS 
menggunakan pendekatan Wealth Index Survey untuk verifikasi tingkat kesejahteraan kelompok 
masyarakat miskin perkotaan (B40). Pendekatan ini dikembangkan dari Demographic and Health 
Survey (DHS) yang merupakan inisiatif jangka panjang melalui kolaborasi UNICEF, UNFPA, 
WHO, dan UNAIDS. Survei DHS telah dilaksanakan di hampir 100 negara di seluruh dunia dan 
menyediakan data untuk berbagai indikator di bidang kependudukan, kesehatan, dan aspek 
nutrisi (gizi).  

Melalui pengumpulan data DHS, indeks kesejahteraan (Wealth Index) memperkirakan standar 
hidup kumulatif rumah tangga tertentu, penentuann kategori setiap rumah tangga yang disurvei 
menjadi lima kuintil kekayaan (yaitu rumah tangga termiskin adalah mereka yang peringkatnya di 
bawah 20% sedangkan yang terkaya adalah mereka yang masuk ke dalam 20% teratas). Indeks 
kekayaan dihitung menggunakan data yang mudah dikumpulkan tentang kepemilikan aset 
tertentu oleh rumah tangga, seperti televisi dan sepeda; bahan yang digunakan untuk konstruksi 
perumahan; dan jenis akses air dan fasilitas sanitasi.  

USAID IUWASH PLUS memilih pendekatan WHS yang telah dikombinasikan dengan 
pendekatan survey kemiskinan yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan Nasional (TNP2K) melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Pendekatan 
DHS dapat dipilih sebagai metode untuk verifikasi tingkat kesejahteraan kelompok masyarakat 
miskin perkotaan (B40) dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) adanya transparansi 
terhadap penggunaan metode termasuk deskripsi tahapan tentang bagaimana analisis komponen 
utama dilakukan; (2) memiliki kemampuan untuk melacak semua kuintil profil sosial ekonomi 
masyarakat (5 kuintil); (3) adanya akses penuh ke data mentah yang memungkinkan untuk 
proses kalibrasi rumah tangga di wilayah yang ditargetkan oleh intervensi program; (4) memiliki 
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persamaan dengan kuesioner yang digunakan oleh TNP2K untuk PBDT; dan (5) memiliki 
kemampuan untuk memperbaharui data pada periode survey di tahun berikutnya. 

Mengapa Cakupan PBDT 40% terbawah? 

• Ukuran baku yang digunakan oleh Bank Dunia bahwa kelompok bawah adalah sebesar 40 persen. 
• Tingkat kemiskinan dengan menggunakan batasan 2 USD PPP menghasilkan sekitar 40 persen 

penduduk miskin. 
• Kelompok penduduk kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, serta rentan miskin sekitar 40 

persen. 
Cakupan 40 persen terbawah adalah cakupan secara nasional, dan akan berbeda di setiap 
provinsi dan kabupaten/kota tergantung dari tingkat kesejahteraan masing-masing provinsi dan 
kabupaten/kota.  

Sumber: TNP2K 

 

 TAHAPAN IDENTIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN (B40) CALON 
PENERIMA MANFAAT PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN 

Berdasarkan pemetaan lokasi MBR terbawah (rumah tangga B40) dan pemetaan teknis di 
wilayah B40 yang sudah dijelaskan pada Bagian 2, sasaran Program Hibah Air Minum Perkotaan 
menjadi lebih terarah di kelurahan tertentu. Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi rumah 
tangga miskin di kelurahan terpilih yang berpotensi menjadi sasaran utama penerima Program 
Hibah Air Minum Perkotaan.  

Berikut ini tahapan keseluruhan untuk melakukan identifikasi calon penerima manfaat Program 
Hibah Air Minum terutama yang termasuk dalam kelompok MBR terbawah (rumah tangga B40) 
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut. 

Gambar 16. Tahapan Identifikasi Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan 

 

• Tahap 1: Penentuan Kriteria Kelompok MBR terbawah (B40) 

Rumah tangga B40 ditentukan berdasarkan hasil analisis perhitungan koefisien DHS 2017 untuk 
akumulasi nilai variabel yang ditanyakan ke responden MBR melalui metode survey. Variabel 
utama yang digunakan dalam menentukan rumah tangga B40 meliputi: (1) sumber utama air 
minum; (2) jenis toilet rumah tangga; (3) jenis bahan bakar untuk memasak; (4) jumlah kamar 
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yang digunakan untuk tidur; (5) jumlah hewan ternak yang dimiliki; (6) kepemilikan lahan 
pertanian (ada atau tidak); (7) luas lahan pertanian; (8) kepemilikan listrik dan barang 
elektronik; (9) kepemilikan transportasi dan alat komunikasi; (10) kepemilikan rekening bank; 
(11) bahan bangunan utama lantai rumah; (12) luas lantai rumah; (13) bahan bangunan atap 
rumah; dan (14) bahan bangunan utama dinding rumah.  

Tiap variabel tersebut akan diberikan bobot skor untuk tiap jawaban yang diberikan oleh 
responden ((ya atau tidak) dari masing-masing pilihan opsi item-item yang ada di tiap variabel. 
Sebagai contoh, dengan mengunakan Tabel 4 ketika responden ditanyakan pertanyaan #101: 
Apa sumber utama air minum untuk rumah tangga ini? Jika di opsi item nomor #11 - “ledeng di 
dalam rumah” responden menjawab “Iya”, maka secara otomatis di form excel atau aplikasi 
online dengan menggunakan alat bantu mWater akan terkonversi jawaban responden tersebut 
dengan angka 0,012510109. Jika jawaban responden “Tidak”, maka jawaban responden akan 
terkonversi dengan angka -0,001740078.  

Akumulasi dari jawaban responden akan menghasilkan nilai koefisien yang menentukan kategori 
tingkat kesejahteraan MBR yang disurvei sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 4. Indeks (nilai bobot) tiap indikator DHS 2017 2017 
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Berikut ini range nilai untuk kategori rumah tangga miskin menggunakan data koefisien DHS 
2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. Kategori Rumah Tangga Miskin Per Kuintil Menggunakan Angka Koefisien DHS 2017 

Kategori Rumah Tangga Miskin Nilai Koefisien DHS 2019 
Rumah Tangga 20% Miskin Terbawah – B20 (DHS_20) B20 < -0.711606311299 

Rumah Tangga 40% Miskin Terbawah – B40 (DHS_40)  -0.711606311299 ≤ B40 < -0.067718591830 

Rumah Tangga 60% Miskin Terbawah – B60 (DHS_60) -0.067718591830 < B60 ≤ 0.429075318136  

 Rumah Tangga 80% Miskin Terbawah – B80 (DHS_80) 0.429075318136 < B80 ≤ 0.934537165288 
Sumber: DHS 2017 

Kriteria Wealth Index yang diadopsi dari Demographic and Health Survey (DHS) bukan satu-satunya 
kriteria yang bisa digunakan untuk penentuan penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan. 
Kriteria lainnya yang bisa digunakan adalah menggunakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 
yang dikelola oleh TNP2K dan diupdate oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
(TKPKD). Kriteria tersebut merupakan instrumen yang bisa digunakan oleh PDAM dan Pemerintah 
Daerah dalam melakukan analisis rumah tangga B40. 
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• Tahap 2: Penyusunan Daftar Pertanyaan/Kuesioner untuk Pengumpulan Data 
dan Analisis Rumah Tangga B40 

Survei tingkat kesejahteraan rumah tangga ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang 
mendata keadaaan tempat tinggal dimulai dari layanan air minum dan sanitasi yang digunakan, 
kondisi bangunan tempat tinggal serta kepemilikan aset. Selanjutnya penilaian tingkat 
kesejahteraan dilakukan dengan menggunakan indeks kesejahteraan Program DHS Tahun 2017.  

Kuesioner DHS secara lengkap dapat dilihat dan diunduh dari website Program DHS melalui 
tautan berikut ini:  https://dhsprogram.com/topics/wealth-index/Wealth-Index-
Construction.cfm 

Gambar 17. Web Portal Demographic and Health Surveys 

 

 

Hal-hal spesifik yang ditanyakan dalam kuesioner untuk penilaian tingkat kesejahteraan rumah 
tangga adalah sebagai berikut. 

Tabel 6. Daftar Pertanyaan untuk Identifikasi Kelompok MBR Terbawah (Rumah Tangga B40) 

Keadaan Tempat Tinggal 
No. Pertanyaan No. Pertanyaan 
101 Sumber Utama Air minum 121 Kepemilikan Listrik & barang elektronik 
109 Jenis Kakus rumah tangga 122 Kepemilikan Transportasi & alat 

komunikasi 
113 Jenis bahan bakar untuk Memasak 123 Kepemilikan Rekening Bank 
116 Jumlah kamar yang digunakan untuk tidur 142 Bahan bangunan Utama Lantai rumah 
118 Jumlah hewan ternak yang dimiliki 142A Luas lantai rumah 

https://dhsprogram.com/topics/wealth-index/Wealth-Index-Construction.cfm
https://dhsprogram.com/topics/wealth-index/Wealth-Index-Construction.cfm
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Keadaan Tempat Tinggal 
No. Pertanyaan No. Pertanyaan 
119 Apakah rumah tangga memiliki lahan 

pertanian 
143 Bahan bangunan Atap rumah 

120 Luas lahan pertanian 144 Bahan bangunan Utama Dinding rumah 
 

Selain pertanyaan terkait hal-hal diatas, kuesioner yang digunakan juga dapat dimodifikasi sesuai 
dengan kebutuhan. Jika ada informasi lain yang ingin diperoleh selama pelaksanaan survei, 
pertanyaan kuesioner dapat ditambahkan. Begitu juga sebaliknya, jika ada pertanyaan yang 
dianggap tidak dibutuhkan, pertanyaan tersebut dapat dihilangkan. 

Pengujian Instrumen Survei 

Dalam panduan ini, sudah disertakan kuesioner yang dapat langsung digunakan untuk 
pelaksanaan survei tingkat kesejahteraan rumah tangga. Seperti disampaikan sebelumnya, 
kuesioner tersebut dapat dimodifikasi (ditambahkan atau dikurangi) dengan tetap menyertakan 
pertanyaan wajib untuk penilaian tingkat kesejahteraan. Apabila terdapat modifikasi pada 
kuesioner, perlu dilakukan 1 (satu) tahap tambahan sebelum survei dilakukan yaitu proses uji 
coba kuesioner dan perangkat survei.  

Tujuan uji coba kuesioner dan perangkat survei: 

1. Memastikan tiap pertanyaan pada kuesioner dapat dipahami oleh Enumerator atau 
Responden. 

2. Memastikan alur pertanyaan pada kuesioner (lompatan pertanyaan kuesioner sudah 
benar). 

3. Mendapatkan gambaran perkiraan waktu yang diperlukan untuk wawancara 1 (satu) 
responden sehingga bisa menjadi dasar dalam perhitungan biaya survei. 

 

• Tahap 3: Pengumpulan Data melalui Survey Rumah Tangga MBR yang belum 
mempunyai akses PDAM  

Identifikasi rumah tangga MBR yang belum mempunyai akses PDAM dan menjadi target 
program Hibah Air Minum Perkotaan dapat dilakukan melalui sensus secara menyeluruh di 
kelurahan terpilih sebagai lokasi B40 melalui proses yang dijelaskan sebelumnya. Jika sensus 
tidak mungkin dilakukan dengan pertimbangan waktu dan besarnya biaya pendataan ke semua 
rumah tangga, maka proses identifikasi ini dapat dilakukan melalui survei. Sensus ataupun survei 
akan melalui beberapa tahapan pelaksanaan yang sama, hanya saja survei akan dimulai dengan 
tahapan sampling terlebih dahulu.  

Proses survei penentuan calon penerima program Water Hibah dilakukan melalui Survei 
Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga dengan menggunakan indeks kesejahteraan Program DHS 
(Demography Health Survey) tahun 2017. 

Pelaksanaan survei tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilakukan dengan sistem aplikasi 
survei online ataupun sistem survei konvensional menggunakan kertas. Kelebihan dan 
kelemahan masing-masing sistem dapat dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel 7. Perbandingan Sistem Survei Aplikasi (Online) dengan Sistem Konvensional (Paper Based) 

SISTEM SURVEI APLIKASI ONLINE  

KELEBIHAN KELEMAHAN 

Tidak memerlukan lembar kertas sehingga lebih 
menghemat biaya survey dan ramah lingkungan 

Memerlukan perangkat telepon seluler  

Pendistribusian kuesioner kepada responden dapat 
dilakukan dengan cepat melalui sistem  

Pelaksanaan dan penyelesaian survey 
dipengaruhi dengan akses internet 

Data masuk ke dalam sistem secara otomatis dan real 
time sehingga dapat langsung diolah 

Kelengkapan dan kemudahan survey 
tergantung kepada website penyedia 
layanan 

Kemungkinan kesalahan pengisian data seperti 
jawaban tunggal, pilihan ganda dll dapat diminimalisir 
karena cara pengisian jawaban dapat diatur dalam 
sistem 

Adanya kemungkinan data hilang atau 
terhapus 

Kecurangan dalam pengambilan data dapat 
diminimalisir melalui pemantauan titik koordinat yang 
tersedia dalam sitem aplikasi survey 

Membutuhkan pemahaman dan 
pengetahuan teknologi 

 

SISTEM SURVEY KONVENSIONAL 

KELEBIHAN KELEMAHAN 

Sederhana dan dapat dilakukan langsung 
tanpa pemahaman dan pengetahuan 
teknologi tertentu 

Pendistribusian kuesioner kepada responden 
memerlukan waktu karena dilakukan secara manual 

Hanya memerlukan lembar kertas tanpa 
ada tambahan perangkat dan teknologi 
lainnya 

Untuk kebutuhan analisa, data harus dimasukkan secara 
manual. Artinya dari dari segi biaya, survey harus 
menganggarkan biaya petugas data entry. Dikarenakan 
data dimasukkan secara manual, kesalahan juga 
dimungkinkan saat proses data entry  

Pelaksanaan dan penyelesaian survey 
dapat dilakukan langsung tanpa 
bergantung pada akses internet 

Kemungkinan kecurangan dalam pengambilan data lebih 
besar karena pelaksaan survey tidak dapat dipantau 
melalui titik koordinat 

 

Salah satu aplikasi online yang dapat digunakan dalam survei adalah mWater surveyor yang 
dapat diunduh di masing-masing smartphone. Berikut adalah tampilan portal mWater untuk 
melihat dan mengelola data hasil survei. 
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Gambar 18. Portal Aplikasi mWater 

 

Penentuan Jumlah Sampel 

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, jika identifikasi rumah tangga B40 dilakukan melalui 
survei, perlu dilakukan tahap penentuan sample yaitu tahap penentuan jumlah rumah tangga 
yang akan di survei dari keseluruhan populasi yang ada di kelurahan tersebut. Penentuan jumlah 
sample, dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi calculator sampling, diantaranya adalah 
Raosoft. Aplikasi ini dapat dibuka melalui tautan berikut ini: 
http://www.raosoft.com/samplesize.html  

Gambar 19. Aplikasi Raosoft untuk Menghitung Jumlah Sampel Rumah Tangga 

 

Berikut adalah langkah-langkah penentuan jumlah sample survei menggunakan aplikasi 
Raosoft 

Sebagai contoh, jumlah populasi dalam satu kelurahan adalah sebanyak 928 KK. Untuk menentukan 
berapa jumlah minimal rumah tangga yang harus disurvei, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Isi kolom margin error. Masukkan angka 5%.  

5% adalah tingkat error yang dapat ditoleransi secara statistika. Jika ingin mendapatkan hasil yang 
lebih mewakili populasi, nilai error bisa diperkecil yang artinya jumlah sample akan menjadi lebih 
besar 

b. Isi kolom persentase tingkat keyakinan. Masukkan angka 95%.  

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih mewakili populasi, persentase tingkat keyakinan bisa 
diperbesar yang artinya jumlah sample akan menjadi lebih besar 

c. Isi kolom Jumlah Populasi.  

Masukkan jumlah populasi sesuai dengan jumlah KK yang ada di kelurahan terpilih sebagai lokasi 
B40. Sebagai contoh: Jumlah KK dalam Kelurahan X adalah 928 KK. Masukkan angka 928 pada 
kolom jumlah populasi ini 

d. Isi kolom distribusi responden. Masukkan angka 50% 

Dengan angka-angka diatas, untuk suatu kelurahan dengan jumlah populasi 928 KK, 
aplikasi Raosoft akan secara otomatis mengeluarkan jumlah sample yaitu sebanyak 272 
KK 

 

Penentuan Set Sampel 

Setelah jumlah sample didapat melalui aplikasi Raosoft, tahap berikutnya adalah menentukan set 
sample survei yaitu rumah tangga mana yang harus didatangi saat pelaksanaan survei. Penentuan 
set sample ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Research Randomizer yang dapat 
dibuka melalui tautan berikut ini:  https://www.randomizer.org  

Gambar 20. Tampilan Aplikasi Randomizer untuk Penentuan Set Sampel Rumah Tangga 

 

Berikut adalah langkah-langkah penentuan set sample survei menggunakan aplikasi 
Randomizer 

Berdasarkan aplikasi Raosoft, jumlah sample yang diperlukan untuk populasi 928 KK adalah sebanyak 
272 KK. Untuk menentukan rumah tangga mana saja yang harus disurvei, langkah-langkahnya adalah 
sebagai berikut: 

1. Isi kolom jumlah set sample yang diinginkan. Masukkan angka 1 
Silahkan isi dengan angka 2, 3, 4 dst sesuai dengan jumlah set yang diinginkan (jika memerlukan 
beberapa set sample sebagai cadangan) 

https://www.randomizer.org/
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2. Isi kolom jumlah sample dalam 1 set sample. Masukkan angka 272 
Masukkan jumlah sample yang dihasilkan dari aplikasi Raosoft sebelumnya 

3. Isi kolom batas rentang angka yang akan diacak. Masukkan angka 1 sebagai rentang awal  
4. Masukkan angka 928 sebagai rentang akhir (sesuai dengan jumlah populasi) 
5. Isi kolom pertanyaan apakah dalam set sample diharapkan semua angka berbeda. Masukkan 

jawaban Yes 
6. Isi kolom pertanyaan apakah angka set sample yang dihasilkan diharapkan sudah diurutkan dari 

angka terendah sampai tertinggi. Masukkan jawaban Yes,least to greatest 
7. Isi kolom pertanyaan bagaimana tampilan set sample yang diharapkan. Masukkan jawaban Place 

Markers Off untuk menghasilkan tampilan dalam bentuk angka 
8. Klik Randomize Now untuk menjalankan sampling acak  

 

Berikut adalah tampilan set sample yang dihasilkan dari langkah-langkah sampling acak: 

Gambar 21. Hasil Proses Random untuk Sampel Rumah Tangga Menggunakan Aplikasi Randomizer 

 

Pelatihan Enumerator 

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan suatu survei adalah enumerator yaitu orang yang 
melakukan pendataan kepada responden. Pemahaman enumerator terhadap tujuan survei dan 
isi kuesioner akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. Oleh karena itu, enumerator perlu 
mendapatkan pelatihan sebelum pelaksanaan survei. 

1 set nomor hasil sampling acak 
yang terdiri dari 272 angka unik 

(tidak sama) 

Set sample yang dihasilkan aplikasi 
Randomizer ini dapat diunduh dan dicetak 
dalam format Microsoft Excel 

Hasil random ini diterapkan pada data by 
name by address kelurahan lokasi B40 yang 
kita miliki sehingga terpilihlah rumah 
tangga-rumah tangga yang akan didatangi 
dalam pelaksanaan survei  

Apabila rumah tangga yang terpilih tidak 
dapat didatangi (misalnya rumah dalam 
keadaan kosong, pemilik rumah sudah 
pindah dan kondisi lainnya sehingga survei 
tidak dapat dilakukan di rumah tangga 
tersebut), sample survei dapat diganti 
dengan cara mengambil data rumah tangga 
lainnya dalam daftar by name by address. 
Setiap penggantian data harus dilakukan 
secara konsisten apakah data sebelum 
atau sesudah rumah tangga yang perlu 

diganti. 
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Hal-hal mendasar yang perlu disampaikan dalam pelatihan enumerator: 

1. Tujuan dan hasil survei yang diharapkan  

2. Penjelasan setiap pertanyaan dan aturan pengisian jawaban untuk tiap pertanyaan 
kuesioner 

3. Aturan dan kesepakatan pelaksanaan survei 

Apabila survei akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi secara online, pelatihan enumerator 
juga diperlukan untuk pengenalan dan pembiasaan aplikasi yang akan digunakan sehingga dalam 
memilih enumerator sebaiknya salah satu kriteria enumerator yang dilibatkan adalah orang yang 
sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi, akan lebih baik jika sudah pernah menggunakan 
aplikasi survei yang dimaksud. 

Pelatihan enumerator idealnya dilakukan selama 2 (dua) hari dimana pelatihan didahului dengan 
penjelasan terkait survei mulai dari tujuan hingga hasil yang diharapkan. Pada hari yang sama, 
pelatihan dapat dilanjutkan dengan pemahaman terhadap kuesioner dengan membahas setiap 
pertanyaan kuesioner dan aturan pengisian jawabannya.  

Hari pelatihan berikutnya dilanjutkan dengan praktek pengambilan data ke lapangan selama 
setengah hari dan dilanjutkan dengan evaluasi bersama antara enumerator dan narasumber 
pelatihan. Evaluasi hasil uji coba ini diperlukan untuk membahas bersama kendala dan 
kemudahan selama uji coba pengambilan data, tips dan saran yang bisa diterapkan saat 
pengambilan data nantinya. 

Spot check dan cross check 

Untuk menjaga kualitas data survei yang dihasilkan, spot check dan cross check perlu dilakukan 
oleh penanggung jawab atau pengawas pelaksanaan survei.  

Spot check adalah pemeriksaan proses pengambilan data enumerator saat survei dilakukan. 
Tahap ini sebaiknya dilakukan di awal saat pengambilan data survei baru saja dilakukan sehingga 
hal-hal yang perlu diperbaiki dapat dilakukan lebih awal sebelum kesalahan data menjadi lebih 
banyak.  

Spot check perlu dilakukan untuk melihat beberapa hal di bawah ini: 

1. Apakah enumerator sudah menanyakan pertanyaan dengan benar? 

2. Apakah enumerator sudah mengisi jawaban dengan benar sesuai dengan jawaban 
responden? 

3. Apakah perlu perbaikan pada kuesioner yang digunakan? 

Cross check adalah pemerikasaan data yang dilakukan setelah survei dilakukan. Penanggung 
jawab atau pengawas pelaksanaan survei mendatangi responden yang sudah didata oleh 
enumerator. 

Cross check perlu dilakukan untuk melihat beberapa hal di bawah ini: 

1. Apakah enumerator benar-benar sudah mendatangi responden untuk didata? 

2. Apakah data yang diisi sesuai dengan jawaban yang diberikan responden 
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Idealnya jumlah data yang diambil untuk spot check dan cross check adalah 5% dari jumlah sample 
yang disurvei 

• Tahap 4: Analisis Data Survey untuk Memperoleh Calon Penerima Manfaat 
Program Hibah Air Minum dari Kelompok MBR terendah 

Proses Membersihkan Data (Data Cleaning) 

Setelah pengambilan ddata di lapangan selesai dilakukan dan sebelum data dianalisa, proses 
pembersihan data perlu dilakukan. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pertanyaan dalam 
kuesioner sudah diisi dan mengikuti aturan cara pengisian secara benar. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses membersihkan data: 

1. Jumlah hasil data sesuai dengan jumlah responden hasil sampling 

2. Tidak ada data responden yang sama (data ganda) 

3. Semua pertanyaan harus sudah memiliki jawaban 

4. Jawaban diisi sesuai dengan aturan masing-masing pertanyaan 

Analisa data hasil survei untuk penentuan tingkat kesejahteraan rumah tangga dilakukan dengan 
menggunakan indeks kesejahteraan Program DHS 2017. Hasil akhir analisa data adalah 
pengelompokan rumah tangga per kuintil dalam 5 tingkat kesejahteraan yaitu rumah tangga 
dengan tingkat kesejahteraan 20% terendah atau disebut Bottom 20 (B20), tingkat 
kesejahteraan 40% terendah (B40) dan seterusnya.  

Tabel dibawah menunjukkan indikator dan indeks kesejahteraan Program DHS 2017 yang 
digunakan dalam perhitungan tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam survei penentuan 
penerima manfaat Program Hibah Air Minum: 
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Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, survei tingkat kesejahteraan rumah tangga ini dapat 
dilakukan dengan sistem survei aplikasi online misalnya mWater maupun sistem survei 
konvensional menggunakan kertas.  Jika survei dilakukan secara online menggunakan mWater, 
hasil analisa tingkat kesejahteraan dapat diatur secara otomatis dari aplikasi. Sedangkan jika 
survei dilakukan secara konvesional, analisa tingkat kesejahteraan dapat dilakukan secara 
manual dengan perhitungan menggunakan Microsoft Excel.  

Berikut adalah gambaran penggunaan salah satu indikator dalam perhitungan manual 
menggunakan Microsoft Excel. 

Gambar 22. Proses Analisis Penentuan Kelompok MBR Terbawah (B40) Secara Manual  
(Microsoft Excel) 

Contoh: Indikator “sumber UTAMA air minum rumah tangga” 
INDEKS DHS 2017 PENJELASAN 

 

Sebagai contoh hasil pendataan di salah satu rumah tangga untuk pertanyaan 
sumber UTAMA air minum rumah tangga tersebut adalah “Sumur Tidak 
terlindungi (Dug Well Unprotected Spring)”: 
1. 101 Nomor pertanyaan untuk indikator  sumber air minum utama 
2. 32  Nomor kode untuk sumur tidak terlindungi 
3. -0.17202718  nilai bobot (indeks) jika rumah tangga tersebut 

“menggunakan sumur tidak terlindungi” 
4. 0.003801508  nilai bobot (indeks) jika rumah tangga tersebut “TIDAK 

menggunakan sumur tidak terlindungi” 
Angka-angka tersebut dimasukkan dalam table yang sudah memiliki formula 
seperti gambar di bawah ini: 

 

 

Berdasarkan formulasi, pengelompokan 272 rumah tangga berdasarkan tingkat 
kesejahteraan berdasarkan kuintil adalah sebagai berikut: 

kuintil 1 = 93.38% (254/272)  
kuintil 2 = 5.88% (16/272)  
kuintil 3 = 0.74% (2/272) 
kuintil 4 = 0 
kuintil 5 = 0 

Sebagai kesimpulan, seluruh rumah tangga yang berada di dalam kuintil 1 dan 
kuintil 2 (Bottom 40) adalah rumah tangga yang teridentifikasi sebagai sasaran 
utama penerima program Water Hibah.  
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Contoh di atas adalah analisa untuk 1 (satu) indikator saja. Secara lengkap, analisa tingkat 
kesejahteraan rumah tangga dengan pehitungan manual menggunakan Microsoft Excel dapat 
menggunakan tautan di bawah ini: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_NLENdQ5arRdSMZd6uDjRzeCTCyOj4HmN9wMZQtQwiw/edit?usp=s
haring 

• Tahap 5: Finalisasi Daftar Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum 

Pada tahap terakhir dilakukan proses penetapan daftar calon penerima manfaat Program Hibah 
Air Minum berdasarkan kriteria dan proses analisis yang telah dilakukan di tahap sebelumnya. 
Penentuan tersebut sangat bergantung alokasi dana hibah yang tersedia, sehingga prioritas 
sebaiknya diberikan kepada calon penerima manfaat yang angka koefisien DHS 2017 paling 
rendah atau berada dalam kategori kuintil terendah. 

Penentuan daftar calon penerima manfaat juga dapat disandingkan dengan data kesejahteraan 
sosial yang bisa diakses dari PBDT di TNP2K atau DTKS yang dikoordinasikan oleh TKPKD 
dan Dinas Sosial setempat. Pada tingkat nasional, data kesejahteraan dapat diperoleh dari basis 
data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kementerian, 
Pemerintah Daerah dan Lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan 
dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari Basis Data Terpadu dengan 
memperolehnya dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K) tanpa dipungut biaya. Data ini memiliki kedalaman hingga ke tingkat desa/kelurahan. 
Sumber utama Data Terpadu adalah hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 
yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015. Untuk data dengan 
kedalaman tingkat kecamatan dapat diperoleh melalui alamat website: 
http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran/.  

Gambar 23. Portal Website PBDT – TNP2K 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_NLENdQ5arRdSMZd6uDjRzeCTCyOj4HmN9wMZQtQwiw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_NLENdQ5arRdSMZd6uDjRzeCTCyOj4HmN9wMZQtQwiw/edit?usp=sharing
http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran/
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Instansi atau lembaga yang memerlukan data yang lebih terperinci daripada data sebaran yang 
tersedia di situs-web dapat mengirimkan permintaan secara online melalui surat elektronik. 
Permintaan dapat juga disampaikan melalui surat kepada: 

 

Prosedur permohonan pengajuan kebutuhan data dapat diakses pada laman 
http://bdt.tnp2k.go.id/permohonan/  

Contoh bentuk data yang lebih rinci dengan kedalaman data di tingkat kelurahan dapat dilihat 
pada Gambar di bawah: 

  

http://bdt.tnp2k.go.id/permohonan/
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Gambar 24. Tampilan Data Rinci di Tingkat Kelurahan dari Portal Website PBDT – TNP2K 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAID INDONESIA URBAN WATER, SANITATION AND HYGIENE 
PENYEHATAN LINGKUNGAN UNTUK SEMUA (IUWASH PLUS) 

 

Mayapada Tower I, Lantai 10 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 
Jakarta 12920 
Indonesia 
 
Tel. +62-21 522 - 0540 
Fax. +62-21 522 – 0539 
 

www.iuwashplus.or.id  
@airsanitasi 
facebook.com/airsanitasi 
@airsanitasi 
youtube.com/airsanitasi 

 


	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	1 MENGENAL BASELINE SURVEY PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN
	1.1 Tentang Program Hibah Air Minum Perkotaan
	1.2 Maksud, Tujuan, dan Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan
	1.3 Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan

	2 METODE PENENTUAN LOKASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN
	2.1 Pemetaan Lokasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rumah Tangga B40)
	2.2 Pemetaan Teknis Jaringan PDAM di Lokasi MBR/Rumah Tangga B40
	2.3 Pemilihan Lokasi Program Hibah Air Minum

	3 SOSIALISASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN
	3.1 Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Sosialisasi Program Hibah Air Minum
	3.2 Menyepakati Jadwal dan Pelaksanaan Sosialisasi Program Hibah Air Minum

	4 IDENTIFIKASI CALON PENERIMA MANFAAT PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN
	4.1 Penentuan Kriteria Rumah Tangga Miskin di Lokasi Program Hibah Air Minum Perkotaan
	4.2 Tahapan Identifikasi Rumah Tangga Miskin (B40) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan


