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Kondisi Kemiskinan di Indonesia

 Isu kemiskinan yang merupakan multidimensi ini

menjadi isu sentral di Indonesia dan semakin

menjadi perhatian berbagai unsur masyarakat.

 Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana

seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan

perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya

secara layak untuk menempuh dan

mengembangkan kehidupan yang

bermartabat.



Kondisi Kemiskinan di Indonesia

 Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas

ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan

pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan

perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, 

laki-laki dan perempuan, dalam menjalani

kehidupan secara bermartabat.

 Jumlah orang miskin di Indonesia menunjukkan

angka yang fantastis, baik secara absolut maupun

relatif, di pedesaan dan perkotaan.



PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK 

MISKIN INDONESIA 1978-2011

No Tahun
Jumlah Penduduk Miskin

Orang %

1 1978 - 33,3

2 1980 43.200.000 28,6

3 1981 40.600.000 26,9

4 1984 35.000.000 21,6

5 1987 30.000.000 17,4

6 1990 27.200.000 15,1

7 1993 25.900.000 13,7

8 1996* 22.500.000 11,3

9 1996* 34.500.000 17,6

10 1998 48.060.000 24,0

11 1999 47.900.000 23,4

12 2000 39.110.000 19,0

13 2001 37.100.000 18,9

14 2002 38.400.000 18,2

14 2003 37.400.000 17,4

15 2004 36.100.000 16,7

16 2005* 36.100.000 16,0

17 2006 39.300.000 17,8

18 2007 37.170.000 16,6

19 2008 34.963.300 15,4

20 2009 32.530.000 14,2

21 2010 31.023.400 13,3

22 2011 30.018.930 12,5Sumber:  Menkesra, 2004. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. TKP3KPK. Jakarta; BPS, 2007;  BPS, 2011.



PERKEMBANGAN JUMLAH 

PENDUDUK MISKIN INDONESIA
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KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA

 Strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam menanggulangi masalah kemiskinan akibat
kenaikan harga BBM adalah pelaksanaan Program 
pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT)-BBM.

 Kemiskinan yang dialami meliputi berbagai dimensi
seperti ekonomi, pengetahuan dan keterampilan, 
bahkan psiko-sosial dan mental

 Strategi penanggulangan kemiskinan juga harus
meliputi pemberdayaan dari berbagai dimensi, yaitu
ekonomi dan psikososial, agar pencapaian
penanggulangan kemiskinan dapat terwujud secara
bertahap dan progresif serta berkesinambungan.



INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN 

(IKK)

 Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran

masing-masing penduduk miskin terhadap garis

kemiskinan.

 Nilai IKK menurun, artinya rata-rata pengeluaran

arahan Kemiskinan (IKpK) adalah ukuran

ketimpangan pengeluaran diantara penduduk

miskin. 

 Nilai IKpK semakin tinggi, maka semakin meningkat

ketimpangan pengeluaran antara penduduk

miskin, dan nilai IKpK semakin turun, maka semakin

menurun ketimpangan pengeluaran antara

penduduk miskin



INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN 

(IKK)

Tahun

Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (IKK)

Indeks Keparahan 

Kemiskinan (IkpK)

Kota Desa Total Kota Desa Total

2005 2,05 3,34 2,78 0,60 0,89 0,76

2006 2,61 4,22 3,43 0,77 1,22 1,00

2007 2,15 3,78 2,99 0,57 1,09 0,84

2008 2,07 3,42 2,77 0,56 0,95 0,76

2009 1,91 3,05 2,50 0,52 0,82 0,68

2010 1,57 2,80 2,21 0,40 0,75 0,58

2011 1,52 2,63 2,08 0,39 0,70 0,55

Sumber : BPS, 2007;  BPS, 2011.



Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Pulau
Jumlah Penduduk Miskin (Juta)

1996 1999 2000 2001 2003 2004 2011

Sumatera 6,30 8,60 6,60 6,20 8,12 7,88 6,318

Jawa + Bali 19,30 28,90 22,60 22,60 21,49 20,71 18,809

Kalimantan 1,60 2,20 2,10 1,70 1,38 1,30 0,971

Sulawesi 2,60 3,10 2,50 2,80 2,69 2,60 2,152

Pulau Lainnya 4,70 5,20 3,50 3,90 3,65 3,66 1,637

Kawasan Barat 

Indonesia 25,60 37,50 28,80 28,80 29,61 28,59

Kawasan Timur

Indonesia 8,90 10,50 8,30 8,30 7,72 7,56

INDONESIA 34,50 48,00 37,3 1 2 37,1 2 37,33 36,15

BPS (Susenas) Berbagai Tahun



KONSEP KEMISKINAN

 Konsepsi kemiskinan bersifat multidimensional yang 

dapat didefinisikan dalam berbagai dimensi, 

misalnya ekonomi, politik, dan sosial-psikologis

 Secara ekonomi, kemiskinan diartikan sebagai

kondisi seseorang yang serba kekurangan baik

pendidikan, kesehatan dan transportasi yang d 

ibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari



KONSEP KEMISKINAN

 Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari segi tingkat

akses terhadap kekuasaan (power) yang mencakup

tatanan sistem politik yang dapat menentukan siapa

yang mampu untuk menguasai dan menggunakan

sumberdaya

 Sedangkan kemiskinan secara sosial-psikologis adalah

kemiskinan dimana seseorang tidak sanggup

memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan

yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan

tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi

kebutuhannya karena kekurangan jaringan dan struktur

sosial untuk mendapatkan kesempatan peningkatan

produktivitas



Konsep kemiskinan

 Terjadi perubahan paradigma kemiskinan dari
paradigma lama yang berporos pada paradigma neo-
liberal yang dimotori oleh Bank Dunia didasari oleh teori-
teori pertumbuhan ekonomi dan produksi.

 Konsepsi kemiskinan paradigma lama ini masih melihat
kemiskinan sebagai kemiskinan individu dan kurang
memperhatikan kemiskinan struktural.

 Karena pendekatan GNP dan income poverty memiliki
kelemahan dalam memotret kemiskinan, maka sejak
tahun 1970-an dikembangkan berbagai pendekatan
alternatif. 



INDIKATOR KEMISKINAN (BKKBN)

1
• Beribadah secara rutin

2
• Makan minimal dua kali sehari

3
• Memiliki pakaian berbeda untuk setiap kegiatan

4

• Jika ada anggota keluarga sakit diberi pengobatan
modern

5 • Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah



KLASIFIKASI KESEJAHTERAAN (BKKBN)

1

• Keluarga Pra Sejahtera (Pra-S) sering dikelompokkan
sebagai “Sangat Miskin”

2

• Keluarga Sejahtera I (KS-I) sering dikelompokkan sebagai
“Miskin”

3
• Keluarga Sejahtera II (KS-II)

4
• Keluarga Sejahtera III (KS-III) 

5 • Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus) 



Kondisi Nyata Pelibatan Perempuan dalam 

Perencanaan Pembangunan di Indonesia 

 Partisipasi kaum perempuan dalam program-

program penanggulangan kemiskinan di daerah 

misalnya PNPM-P2KP dan PNPM-PPK masih rendah

 Dampak program penanggulangan kemiskinan 

terhadap partisipasi perempuan masih rendah

 Adanya kendala peran gender di tingkat keluarga 

dan masyarakat

 Persoalan riil perempuan di tingkat usaha ekonomi

mikro produktif



Rekomendasi Multidimensi Bagi Pemerintah

Daerah Dalam Penyusunan Program  

Penanggulangan Kemiskinan

No Dimensi Permasalahan Rekomendasi Penanggulangan Masalah

1 Kelembagaan di daerah  Kurang optimalnya koordinasi SKPD  di daerah dalam 

mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan 

secara terpadu.

 Belum optimalnya penyusunan program kerja dan terkesan 

pendekatan proyek dan parsial.

 Pejabat sering berganti-ganti.

 Peningkatan koordinasi SKPD untuk mensinergikan program-

program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan

melibatkan juga berbagai unsur masyarakat.

 Peningkatan capacity building di tingkat kabupaten/kecamatan

dengan membuat program kerja penanggulangan kemiskinan

yang berpihak pada kaum miskin dengan jelas, terukur, dan

fokus serta terpadu.

 Masih ada keterbatasan sumberdaya manusia (aparatur

kecamatan, desa), sehingga mengakibatkan rendahnya

kapabilitas aparatur kecamatan dan desa

 Perlunya pelatihan dan pendampingan aparatur daerah

(kecamatan dan desa) tentang program penanggulangan

kemiskinan berwawasan gender secara berkesinambungan

disertai dengan pemberian brosur, perangkat KIE oleh

pendamping baik yang berasal dari pemerintah, swasta, 

perguruan tinggi dan LSM.

2 Perencanaan kebijakan

penanggulangan kemiskinan

 Perencanaan program penanggulangan kemiskinan terkesan

sektoral dan belum bersinergis dengan baik.

 Perencanaan partisipatif jangan menjadi lips service saja.

 Keharusan menyusun program penanggulangan kemiskinan

secara terpadu dengan skema tujuan jangka pendek, menengah

dan panjang.

 Strategi penanggulangan kemiskinan di daerah harus disesuaikan

dengan tipe dan kondisi budaya setempat seperti peran gender

dalam keluarga, peran keluarga inti, keluarga besar/ marga dan

topografi daerah

 Masyarakat daerah mempunyai kesempatan untuk melakukan

“social audit” terhadap program-program penanggulangan

kemiskinan di daerahnya, untuk menilai apakah kebijakan/

program-program atau pelayanan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

 Belum semua Dinas/sektor mengintegrasikan

Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) ke dalam

perencanaan penanggulangan kemiskinan.

 Perlunya Nota Kesepahaman antara legistatif dan eksekutif

dalam meletakkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu

fokus dalam program penanggulangan kemiskinan.

 Perlunya Instruksi dari pimpinan daerah (Bupati) tentang

Pengarusutamaan gender dalam penanggulangan kemiskinan.

 Pelibatan stakeholder (khususnya komponen masyarakat,

perguruan tinggi, LSM, swasta dan professional) dalam

advokasi pada pimpinan.

 Gender Analysis Pathway (GAP) dipakai sebagai dasar analisis

perencanaan & penyusunan kebijakan penanggulangan

kemiskinan.



Rekomendasi Multidimensi Bagi Pemerintah

Daerah dalam Penyusunan Program  

Penanggulangan Kemiskinan

No Dimensi Permasalahan Rekomendasi Penanggulangan Masalah

3 Data-base kemiskinan  Masih sulitnya menyusun database

potensi dan kebutuhan desa. Database

yang ada juga masih sangat parsial dan 

umumnya belum terpilah berdasarkan 

jenis kelamin.

 Keleluasaan pemerintah daerah harus 

diberikan dalam mengumpulkan database

berkaitan dengan kebutuhan masyarakat 

sebagai assessment untuk menyusun 

program-program penanggulangan 

kemiskinan.  

 Ada disain data secara terpadu dari SKPD 

tentang koordinasi dalam pendataan yang 

terpilah berdasarkan jenis kelamin.  

 Survei sosial ekonomi dan demografi

masyarakat dikoordinasi oleh pemerintah

daerah dengan menggunakan semua

stakeholder di daerah yang terdiri atas

aparatur daerah, perguruan tinggi, LSM

dan organisasi masyarakat.

4 Anggaran  Anggaran yang dialokasikan untuk 

kesejahteraan keluarga dan gender masih 

terbatas.

 Proporsi anggaran untuk gaji rutin aparat 

dan biaya operasional kantor masih lebih 

besar dibandingkan dengan anggaran 

yang diperuntukkan untuk masyarakat.

 Perlu ada gender budgetimg dalam

program penanggulangan kemiskinan.

 Perlu realokasi anggaran yang sesuai

dengan proporsi kebutuhan masyarakat

miskin dan kaum perempuan.

 Penggunaan anggaran perkantoran harus

lebih efisien dengan menjunjung asas

prioritas.



Rekomendasi Multidimensi Bagi Pemerintah

Daerah dalam Penyusunan Program  

Penanggulangan Kemiskinan

No Dimensi Permasalahan Rekomendasi Penanggulangan Masalah

5 Kebutuhan Agen 

Perubahan melalui Peran 

Pendampingan 

Masyarakat dalam 

meningkatkan Partisipasi 

Perempuan dan 

Masyarakat 

 Masih ada keterbatasan sumberdaya 

manusia di tingkat masyarakat

 Masih rendahnya partisipasi perempuan di 

ruang publik dan dalam perencanaan 

program penanggulangan kemiskinan

 Perlunya penyuluhan dan pendampingan 

masyarakat secara terpadu, baik yang 

berasal dari pemerintah, swasta, perguruan 

tinggi, LSM maupun dari swakarsa 

masyarakat sendiri.

 Para penyuluh dan pendamping harus 

mendampingi langsung kaum perempuan 

dan masyarakat di tingkat desa dan 

kecamatan dengan mengacu pada program-

program penanggulangan kemiskinan yang 

sesuai dengan kondisi lokal.

 Revitalisasi Program Posyandu dan PKK 

serta kelembagaan sosial ekonomi budaya 

lainnya di setiap desa

 Revitalisasi Posyandu melalui peningkatan

intensitas pendampingan dan penyuluhan

untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

miskin.

 Revitalisasi PKK melalui peningkatan

intensitas pendampingan dan penyuluhan

untuk meningkatkan keterampilan ekonomi

produktif perempuan.

 Revitalisasi kelembagaan sosial ekonomi

dan budaya lainnya untuk mempercepat

penanggulangan masalah kemiskinan

masyarakat

 Revitalisasi kelembagaan untuk

mengoptimalisasi fungsi lahan, pekarangan

dan pelestarian lingkungan.



Strategi penanggulangan kemiskinan
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Penanggulangan kemiskinan

 Teori Demokrasi-Sosial, melihat kemiskinan adalah

masalah kemiskinan struktural, mengemukakan konsepsi

kemiskinan relative yang disebabkan oleh ketimpangan

struktur ekonomi dan politik serta ketidakadilan sosial. 

 Pendekatan ini mengidentifikasi pangsa pendapatan

nasional yang diterima masing-masing golongan

pendapatan yang erat kaitannya dengan masalah

distribusi pendapatan. 

 Strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan pada

penyaluran pendapatan dasar secara universal dan

perubahan fundamental dalam pola-pola

pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara

dan kebijakan sosial.



Aspek Ketenagakerjaan

 Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak

bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja

kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang

yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. 

 Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah

angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah

lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya.

 Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam

perekonomian karena dengan adanya pengangguran, 

produktivitas dan pendapatan masyarakat akan

berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya

kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angkatan_kerja&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapangan_kerja&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Miskin
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial


Refleksi kemiskinan

 Penggalian akar persoalan kemiskinan

 Identifikasi/kriteria kemiskinan

 Identifikasi harapan dan potensi untuk

menanggulangi kemiskinan

 Pemetaan Swadaya Pada Lokasi Baru atau Re-

orientasi Pemetaan Swadaya berbasis IPM-MDGs 

Pada Lokasi Lama




