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Outline Presentasi
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 Apa yang dimaksud dengan Kemiskinan dan cara 

pengukurannya?

 Apa Kebijakan dan Program Pemerintah dalam 

Pengentasan Masyarakat  dari Kemiskinan?

 Bagaimana Capaian Jumlah dan Persentase Penduduk 

Miskin?

 Mengapa Penurunan Kemiskinan melambat?

 Apa hasil evaluasi terhadap kebijakan dan program 

Pemerintah dalam Pengentasan Masyarakat dari 

Kemiskinan?

 Apa tantangan penanggulangan kemiskinan BIDANG 

Hukum EKOSOB?

 Penutup
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Apa yang dimaksud dengan 

Kemiskinan dan cara 

pengukurannya?
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Arti Miskin terdiri dari tiga aspek
 Aspek Pengukuran: Static : Absolute , subjective 

dan Relative
Static 

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
dasar – definisi ekonomi  diukur dengan kemiskinan 
pendapatan atau pengeluaran

Kegagalan beberapa kapabilitas: ketiadaan 
kesempatan dan pilihan untuk dapat hidup secara 
bermartabat – pendekatan “kapabilitas” dan 
“keberfungsian” dari Amartya Sen  diukur dengan 
indeks kemiskinan multidimensi

Ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam 
kehidupan bermasyarakat  pendekatan eksklusi 
sosial

Penilaian subyektif atau partisipatoris terhadap 
tingkat kesejahteraan diri sendiri
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Contoh definisi formal kemiskinan

BPS : Konsep kalori dan beberapa kebutuhan 
makanan 

Bank Dunia : Kemiskinan adalah suatu keadaan 
dimana standar kehidupan yang layak tidak tercapai
 Indikator: ketidakcukupan makanan, 

ketidakcukupan perumahan dan pakaian, 
ketidakmampuan untuk mengakses 
perawatan kesehatan ketika sakit, dan akses yang 
rendah terhadap pendidikan

PBB (The World Social Situation Report 1997):
Kemiskinan adalah suatu kondisi yang berkaitan 
dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar
 Indikator: kurang gizi, buta huruf, kesehatan yang 

buruk, pakaian dan perumahan yang tidak layak, 
ketidakberdayaan
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Kemiskinan ekonomi

 Didasarkan pada ide tentang garis kemiskinan –

garis yang dikonstruksikan untuk memisahkan 

antara orang kaya dengan orang miskin

 Kemiskinan absolut – berkaitan dengan 

tingkat kesejahteraan dasar

 Kemiskinan relatif – berkaitan dengan posisi 

relatif dalam distribusi kesejahteraan
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Kemiskinan multidimensi

 Kerangka teoritis (Amartya Sen):

 Keberfungsian: Suatu pencapaian (‘menjadi’ atau 

‘mengerjakan’ – misalnya status kesehatan yang baik) 

 kehidupan nyata

 Kapabilitas: Kebebasan untuk memilih keberfungsian 

 Kapabilitas seseorang adalah himpunan kesempatan 

dari sejumlah keberfungsian, bukan keberfungsian yang 

dicapai

 Dalam konsep ini, kesejahteraan = kapabilitas 

Setiap orang memerlukan suatu tingkat kesejahteraan 

minimum berdasarkan satu himpunan keberfungsianPUSANEV_B
PHN



Alasan mengapa kemiskinan perlu 

diukur

 Mendapatkan informasi tentang tingkat kemiskinan

 Mengukur indikator dampak program pengentasan 

kemiskinan

 Menjadi alat penargetan program pengentasan 

kemiskinan

 Membandingkan kemiskinan antar waktu 

 Membandingkan kemiskinan antar wilayah atau antar 

negara

 Sebagai data dalam analisis kemiskinanPUSANEV_B
PHN



Perencanaan

Monitoring dan Evaluasi

Konsep
Kemiskinan

• Siapa orang
miskin?

• Dimana mereka
tinggal?

• Mengapa
mereka miskin?

Pengukuran & 
Analisis

• Dimensi yang 
diukur

• Satuan
pengukuran

• Pendekatan
yang digunakan

Strategi

• Pendekatan
• Sasaran
• Bentuk

intervensi

Kemiskinan: Konsep, pengukuran, dan 

strategi penanggulangan
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Apa Kebijakan dan Program 

Pemerintah dalam Pengentasan 

Masyarakat  dari Kemiskinan?
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Kebijakan dan Program Pemerintah dalam

mengentaskan Masyarakat dari Kemsikian?
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 Kebijakan dan program Tidak Langsung dan 

langsung

 Kebijakan dan program tidak langsung melalui :

 2004-2014

- Pro Growth

- Pro Job 

- Pro Poor 

- Pro environmentPUSANEV_B
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Kebijakan dan Program Langsung 

Pengentasan Kemiskinan
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Skenario Percepatan dan Perluasan
Pengurangan Kemiskinan Indonesia (P3KI)

OutlookTarget 

Ekonomi dan

Kemiskinan

Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan

2012 2015 2020 2025

PDB/kapita (US$)Tingkat 
Kemiskinan

4.963

6.097

10.278

14.963

10,5-11,5 %

8-10%

6-7%

4 - 5 %

Program Strategis

Kelompok Sasaran

RTHM, RTM dan RTSM

(40 % terbawah PPLS 2011)

30 % terbawah

(PPLS 2014/2017)

20 % terbawah

(PPLS 2017/2020)

10 % terbawah

(PPLS 2023)

PROGRAM 
PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN  EKSISTING 

Klaster I

Bantuan dan Jaminan Sosial 

Klaster II

Pemberdayaan Masyarakat

Klaster III

KUMKM

Klaster IV

Program Pro-Rakyat

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Jaminan Sosial (Social Security):

 Asuransi Kesehatan

 Jaminan Kematian

 Jaminan Hari Tua

 Jaminan Pensiun

 Jaminan Kecelakaan Kerja

Bantuan Sosial (Social Assistance):

 Temporer (krisis ekonomi, bencana alam)

 Reguler (pangan, BSM, dll) 

TRANSFORMASI PROGRAM 

PERLINDUNGAN SOSIAL

1. PDB/Kapita: target MP3EI

meningkat

2. Tingkat Kemiskinan: target 

RPJP menurun

3. Garis Kemiskinan cenderung 

meningkat

4. Elastisitas tingkat Kemiskinan 

terhadap Pertumbuhan 

PDB/Kapita cenderung 

menurun

Garis Kemiskinan
(ribu rupiah)

252
318

467

686
Elastisitas

0,045
0,023

0,083

0,243

PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN/RENTAN
Pemberdayaan/Peningkatan Kapasitas SDM (Empowerment)

Akses Usaha (Financial Access)
Pengarusutamaan Program/Kegiatan
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Sangat

Miskin

Miskin

Hampir

Miskin

Klaster 1
(Berbasis RT)

- RASKIN
- JAMKESMAS
- RASKIN
- BLT
- PKH
- Lainnya (JLSU, 
JSPACA, PKSA)

Klaster 2 
(Berbasis

Masyarakat)

- PNPM

Klaster 3 
(Berbasis

Usaha Mikro
dan Kecil)

- KUR

Klaster 4

(Program Pro-
rakyat lainnya)

- Rumah murah
- Listrik murah
- Pamsimas
- Peningkatan

kehidupan nelayan

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K)

Untuk melindungi 

masyarakat 

miskin, 

meningkatkan 

taraf hidup, dan 

memperluas 

penciptaan kerja

Penanggulangan 

Kemiskinan

Kebijakan dan program Pengentasan Kemiskinan 
sebelum 2014
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Kebijakan dan Program Kemiskinan 

pasca 2014
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 3 dari 9 Agenda Utama Nawacita dalam

pengentasan Kemiskinan

1. Pembangunan Perdesaan

• Pembangunan infrastruktur dan fasilitas

publik perdesaan
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2. Peningkatan kualitas hidup penduduk

 Program “Indonesia Pintar” (12 tahun wajib 

sekolah gratis)

 Program “Kartu Keluarga Sejahtera”

 Kartu Indonesia Sehat (KIS)

 Reformasi Agraria

 Program pemilikan lahan 9 hektare

 Pembangunan perdesaan
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3. Produktivitas dan daya saing

Konstruksi 2,000 km Jalan

Pembangunan 10 bandara udara dan 

10 pelabuhan laut

Pembangunan 10 industri perkebunan 

dan perumahan para pekerjanya

Pembangunan 5,000 pasar tradisional 

Pembangunan sekolah kejuruan dan 

balai latihan kerja
PUSANEV_B
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Bagaimana Capaian Jumlah dan

Persentase Penduduk Miskin?
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CAPAIAN DAN KONDISI KEMISKINAN  

 Pertumbuhan ekonomi nasional sejak 2008 di bawah 

6 persen per tahun.

 2006 : growth 5.5 %

 2014: growth 5.1 %

 2015:  growth 4.79 % 

 2016 : estimated 5.3 % 

 Bank Dunia (1993) dan Bruno (1994) :

 “If GDP grows at 5 percent, the poverty gap will 

decline, on average, by 10 percent a year” PUSANEV_B
PHN



Sumber : BPS berbagai tahun.

Figure 1. Jumlah dan Persentase Penduduk
miskin, 1996-2014
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Anggaran Versus Persentase

penurunan angka Kemiskinan

Tahun

Fiskal

Aggaran

Kemiskinan

(triliun)

Capaian

kemiskinan (%)

2011

2012

2013

2014

2015

Rp. 96,1 .  

Rp. 109,2  

Rp. 124.0  

Rp. 137,7 

Rp. 137,6

12.50

12.01

11,41

11.20

11.02
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Mengapa Penurunan Kemiskinan 
Melambat? 

1. Program kemiskinan jangka pendek semakin baik, namun

belum optimal karena:

a. Masih terdapat persoalan implementasi program 

ketidaktepatan sasaran RTS, ketidakpaduan lokasi dan

waktu ;

b. Masih terjadinya keterlambatan pencairan/penyaluran 

anggaran;

c. Kurangnya koordinasi    di beberapa lokasi TKPKD belum 

optimal berfungsi;

d. Di beberapa lokasi, kapasitas teknis pelaksana relatif masih 

lemah;

e. Pemekaran wilayah   data kemiskinan belum 

termutakhirkan.
Slide 
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• Alokasi  anggaran yang tidak pro-

poor

• Lemahnya koordinasi program 

dan integrasi

• Kualitas pelaksana implementasi 

yang lemah di perdesaan dan 

perkotaan

• Migrasi desa ke kota
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Apa Hasil Evaluasi terhadap

kebijakan dan program Kemiskinan?
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Evaluasi atas Kebijakan dan Program 

Pengentasan Masyarakat Dari Kemiskinan
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Temuan LIPI dari hasil penelitian 2009-2014 

1. Program yang lebih banyak berorientasi pada

masalah struktural tanpa memperhatikan

sumberdaya alam dan budaya setempat

2. Kurangnya perhatian dalam perbaikan kegiatan

usaha dan infrastruktur yang diperlukan penduduk

miskin

3. Rendahnya program pemberdayaan penduduk

miskin vis a vis program bantaun langsung
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4. Rendahnya pelibatan komunitas dan

pemanfaatan modal sosial

5. Program kemiskinan yang 

disasarkan ke Desa dan bukan

kepada penduduk miskin

6. Rendahnya perhatian terhadap

perempuan

7. Rendahnya perhatian terhadap

pemilikan lahan
PUSANEV_B
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 Rendahnya perhatian  terhadap aspek 

tatakelola yang baik

• Akuntabilitas dan transparansi program 

• Rendahnya synergi antara pusat, daerah, 

donor dan stakeholders lainnya dalam 

pembentukan program

• Ketergantungan dana pemerintah pusat 

• Anggaran yang kadang tidak tepat waktu
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 Jangkauan Program yang terbatas

• Distribusi Program yang berbasis

persaingan dan bukan diarahkan kepada

penduduk miskin

• Akses program yang tidak terfokus pada

penduduk miskin

• Data Penduduk miskin yang kurang

memadai

• Program yang terlalu banyak

memperhatikan aspek ekonomi dan tidak

memperhatikan karateristik sosial budaya

penduduk miskin
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• Terbatasnya supervisi terhadap penduduk
miskin

• Penetapan penduduk miskin yang 
dipercayakan kepada elite desa.

• Jumlah supervisor pemonitor program yang 
terbatas

• Terbatasnya akses ke institusi keauangan
formal

• Belum adanya penilaian terhadap capaian
program kemiskinan

• Exit strategy pada program yang dianggap
tidak berhasilPUSANEV_B
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Apa Tantangan Penanggulangan 

Kemiskinan  Bidang Hukum 

EKOSOB?
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• Pertumbuhan penduduk masih cukup besar

• Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang 

semakin terbatas

• Peluang usaha masyarakat miskin dan pengembangannya 

yang terbatas

• Urbanisasi yang memperparah kemiskinan perkotaan

• Rendahnya kualitas SDM, khususnya usia muda

• Rendahnya penyerapan tenaga kerja industri

• Masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan 

dasar yang rendah

• Belum tersedianya Jaminan Perlindungan Sosial yang 

komprehensif

• Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: 

difabel, berpenyakit kronis, ilegal, dll
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 Program padat karya permanen dengan minimum jam kerja
tertentu (misal melalui PNPM) 

 Program Pembangunan Sumberdaya berbasis Komunitas

 Ekspansi program pengembangan anak usia dini

 Strategi khusus untuk menjangkau kelompok tertentu, anak
terlantar, gelandangan, dan lainnya

 Sistem respon darurat untuk melindungi rumah tangga

 Sistem pensiun untuk lanjut usia dan difabel dengan pendapatan
dibawah garis kemiskinan

 Bantuan untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk
mendapatkan pekerjaan baru

 Hak-hak EKOSOB lainnya

.

Program-program yang Belum Ada
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PENUTUP
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 Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan

Kebijakan dan program yang disesuaikan

dengan sumberdaya ekonomi, sosial, dan

budaya penduduk miskin

Ukuran kemiskinan yang multidimensi

Program Community Business Development

 Pembangunan Hukum yang menjamin Hak

EKOSOB PUSANEV_B
PHN



THANK YOU
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