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Keadaan dan kecenderungan

Proporsi penduduk miskin. Seperti tampak pada 

Gambar 1.1, proporsi penduduk miskin—yaitu ke-

lompok yang pengeluarannya di bawah Garis Ke-

miskinan Nasional—menurun dari 15,1 persen pada 

1990 menjadi 11,3 persen pada 1996. Mengguna- 

kan garis kemiskinan baru—yang ditetapkan oleh 

pemerintah pada 1998 untuk mencerminkan pe-

rubahan standar hidup— proporsi penduduk miskin 

pada 1996 adalah 17,6 persen (Boks 1). Pada saat 

krisis ekonomi, penduduk miskin bertambah hingga 

menjadi 23,4 persen (1999) dan mulai turun kembali 

menjadi 18,2 persen pada 2002 dan 17,4 persen 

pada 2003. Proyeksi pada Gambar 1.2 menunjuk-

kan bahwa Indonesia secara nasional akan berha-

sil mencapai target penurunan proporsi penduduk 

miskin menjadi 7,5 persen (setengah dari proporsi 

penduduk miskin tahun 1990). Pencapaian untuk 

masing masing provinsi akan membutuhkan kajian 

lebih lanjut (Tabel 1.1).

 

Kesenjangan kemiskinan. Kesenjangan kemiskinan 

(poverty gapa) atau angka Foster-Greer-Thorbeke 

P1 tidak mengalami banyak perubahan. Nilainya ber-

fluktuasi antara 2–4 persen pada 1990-2002. Poverty 

Gap pada 2002 adalah sebesar 3,01 persen (Gambar 

1.4 dan Tabel 1.2a). 

Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan 
  dan Kelaparan

Target 1:  Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat 
pendapatannya di bawah $ 1 per hari menjadi 
setengahnya antara 1990–2015

Indikator:
• Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.
• Proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari $ 1 per hari.
• Kontribusi kuantil pertama penduduk berpendapatan terendah terhadap konsumsi nasional.

Gambar 1.1.  Penduduk di bawah garis kemiskinan 
nasional

Gambar 1.2.  Proporsi penduduk di bawah garis 
kemiskinan nasional

a
 Poverty gap didefinisikan sebagai hasil kali antara proporsi penduduk miskin dengan depth of poverty, dirumuskan sebagai: 

             di mana n= jumlah penduduk; q= jumlah penduduk miskin; z= garis kemiskinan; dan yi = pendapatan individual ke-i.

Sumber: Susenas

Sumber: Susenas

%

%
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Boks 2. Pencapaian MDG

Kesimpulan tentang telah tercapai 

atau tidaknya MDG berbeda bila 

menggunakan kriteria yang ber-

beda. Berdasarkan ambang batas 

standar internasional $1 (PPP) per 

orang/hari, pada 1990 penduduk 

miskin 20,6 persen sehingga target 

pada 2015 adalah 10,3 persen atau 

telah dicapai sebelum 1996. 

Jika ukuran $2 (PPP) per hari yang 

digunakan, penduduk miskin 71,1 

persen pada 1990 yang berarti target pada 2015 adalah 35,5 persen sehingga sampai 2002 target ini masih 

sulit untuk dicapai. 

Boks 1. Garis Kemiskinan Nasional

Ukuran Garis Kemiskinan Nasional adalah jumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk makan-

an setara 2.100 kilo kalori per orang/hari dan untuk memenuhi kebutuhan nonmakanan berupa perumahan, 

pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang/jasa lainnya. Biaya untuk membeli 2.100 

kilo kalori/hari disebut sebagai Garis Kemiskinan Makanan, sedangkan biaya untuk membayar kebutuhan 

minimum non-makanan disebut sebagai Garis Kemiskinan Non-Makanan. Mereka yang pengeluarannya 

lebih rendah dari garis kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau 

penduduk miskin.

Standar kemiskinan yang digunakan BPS bersifat dinamis, disesuaikan dengan perubahan/pergeseran pola 

konsumsi agar realistis. Proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan pada 1996 memiliki dua angka untuk 

menunjukkan berbedanya kriteria yang digunakan, yaitu standar 1996 dan standar 1998 (BPS, Statistik In-

donesia 2002). Perubahan standar terjadi bukan hanya karena pergeseran pola konsumsi tetapi juga karena 

perluasan cakupan komoditas yang diperhitungkan dalam kebutuhan minimum, antara lain karena adanya 

kewajiban belajar sembilan tahun.

Gambar 1.3.  Proporsi penduduk hidup di bawah $1 dan $2 
per hari 

Sumber: penghitungan data Susenas 
              oleh World Bank

%
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Dalamnya kemiskinan (depth of povertya). Rata-

rata kekurangan pendapatan penduduk miskin ter-

hadap garis kemiskinan pada 1990–2002 bervariasi 

antara 10–18 persen. Pada 2002, rata-rata konsumsi 

penduduk miskin adalah 16,5 persen di bawah garis 

kemiskinan nasional (Tabel 1.2b).

Konstribusi kuantil termiskin. Kontribusi konsumsi 

kuantil (20 persen) pertama penduduk berpendapat-

an terendah terhadap total konsumsi selama da-

sawarsa terakhir antara 9–10 persen pada sepuluh 

tahun terakhir (Gambar 1.5 dan Tabel 1.3).

Tantangan

Disparitas. Masalah kemiskinan di Indonesia bukan 

hanya jumlahnya yang besar tetapi juga disparitas 

yang tinggi antar wilayah, provinsi, ataupun kabu-

paten dan kota, dan kemiskinan transien yang seri-

us, yaitu sejumlah besar penduduk akan tergolong 

miskin bila terjadi sesuatu perubahan keadaan/kebi-

jakan. Disparitas antarwilayah terlihat, misalnya, dari 

keadaan di DKI Jakarta dan di Papua. Hampir sete-

ngah dari penduduk Papua hidup di bawah garis ke-

miskinan nasional, sedangkan penduduk miskin di 

DKI Jakarta hanya 3,4 persen (Tabel 1.1). 

Penduduk marjinal. Tantangan lain adalah terdapat 

sejumlah besar penduduk yang pendapatannya/

pengeluarannya sedikit di atas garis kemiskinan. Ke-

lompok ini sangat rentan untuk masuk kategori pen-

duduk miskin bila terdapat perubahan kebijakan. 

Sebagai contoh, jumlah proporsi penduduk miskin 

bertambah cukup besar jika garis kemiskinan dinaik-

kan sedikit saja (Boks 3).

Boks 3. Pengaruh Perubahan Garis Kemiskinan

Wilayah
Kriteria 1996 Kriteria 1998

Garis kemiskinan Penduduk di bawah garis kemiskinan Garis kemiskinan Penduduk di bawah garis kemiskinan

Rupiah per bulan Juta persen Rupiah per bulan Juta persen

Urban 38.246 7,2 9,7 42.032 9,6 13,6

Rural 27.413 15,3 12,3 31.366 24,9 19,9

Total 22,5 11,3 34,5 17,6

a
 Depth of Poverty, I, dihitung dengan:             , di mana yp menunjukkan rata rata konsumsi kelompok miskin. 

Sumber: Susenas

Sumber: Susenas

%

Gambar 1.4. Kesenjangan kemiskinan, P1
%

Gambar 1.5.  Sumbangan kuantil pertama 
penduduk miskin terhadap konsumsi 
nasional

%
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Kebijakan dan program

Target dan kebijakan nasional. Target penanggu-

langan kemiskinan secara nasional, sesuai arahan 

Propenas (2000–2004), adalah mengurangi jumlah 

penduduk miskin dari 18,2 persen pada 2002 men-

jadi 14,0 persen pada 2004. Target itu dicapai me-

lalui dua strategi. Pertama, meningkatkan pendapat-

an melalui perluasan peluang usaha, kesempatan 

kerja, dan peningkatan produktivitas penduduk 

miskin. Kedua, mengurangi pengeluaran keluarga 

miskin untuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur. Adapun kebijakan utamanya adalah 

perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan 

perlindungan sosial.

 

Program. Penanggulangan kemiskinan mendapat 

prioritas utama di dalam Propenas 2000–2004. Ber-

dasarkan UU No. 25/2000, penanggulangan ke-

miskinan ditempuh melalui tiga program. Pertama, 

penyediaan kebutuhan pokok berupa bahan po-

kok pangan, pelayanan dasar di bidang kesehatan, 

pendidikan dan perumahan bagi keluarga dan ke-

lompok masyarakat miskin secara merata. Kedua, 

pengembangan budaya usaha masyarakat miskin 

hingga dapat melakukan usaha ekonomi rakyat yang 

produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. 

Ketiga, pengembangan sistem dana jaminan sosial 

yang dapat melindungi kelompok masyarakat dari 

situasi yang mengurangi pendapatan atau konsum-

sinya. Kelompok sasaran diprioritaskan pada keluar-

ga miskin, anak terlantar, kelompok lanjut usia, dan 

penyandang cacat.

Kegiatan. Program pertama dijabarkan ke dalam 

berbagai kegiatan seperti penyediaan dan pen-

cadangan bahan pokok secara terus-menerus; 

pengendalian harga bahan pokok; penyediaan pela-

yanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan; 

perluasan jaringan pelayanan dalam penyediaan 

kebutuhan pokok; dan perbaikan lingkungan pe-

rumahan, termasuk air bersih. Program kedua men-

cakup kegiatan pengembangan pendidikan dan 

latihan ketrampilan usaha; pendampingan melalui 

bimbingan dan konsultasi; penciptaan jaringan 

kerja sama dan kemitraan usaha yang didukung 

oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah 

daerah, swasta, dan perguruan tinggi; penyediaan 

kemudahan akses terhadap sumber daya-sumber 

daya; penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi 

keluarga miskin; dan penyediaan pemukinan trans-

migrasi baru untuk petani dan buruh tani yang tidak 

memiliki lahan pertanian. Program ketiga mencakup 

kegiatan pengembangan sistem jaminan sosial yang 

efektif sesuai dengan budaya masyarakat; peman-

tapan sistem jaminan sosial yang sudah berkem-

bang di masyarakat; peningkatan kemampuan 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam penge-

lolaan sistem jaminan sosial. Keseluruhan program 

penanggulangan kemiskinan bersifat lintas sektoral 

dan komprehensif. Selain program dan kegiatan di 

atas, terdapat lagi kegiatan pendukung lainnya yang 

tersebar dalam berbagai program pembangunan.
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Keadaan dan Kecenderungan

Prevalensi balita berat badan kurang

Kecenderungan. Kurang gizi pada anak, yang di-

ukur melalui proporsi anak di bawah umur lima tahun 

yang berat badannya kurang (kurang gizi sedang dan 

kurang gizi parah), menurun dari 37,5 persen pada 

1989 menjadi 27,3 persen pada 2002. Pada periode 

yang sama, jumlah anak yang tergolong kurang gizi 

parah justru bertambah, dari 6,3 persen pada 1989 

menjadi delapan persen pada 2002. Hal ini sesuai 

dengan kesimpulan pembahasan indikator kemiskin-

an (Boks 2), bahwa masih dibutuhkan langkah khu-

sus untuk bisa menjangkau kelompok termiskin.  

Gambar 1.6 dan Tabel 1.4 juga menunjukkan bahwa 

kecenderungan angka kurang gizi di Indonesia be-

lum menuju ke arah pencapaian target MDG.

Disparitas. Daerah pedesaan menunjukkan 

pengurangan angka kurang gizi yang lebih besar 

dibandingkan daerah perkotaan. Secara keseluruh-

an, proporsi anak laki laki yang kurang gizi lebih be-

sar dibandingkan anak perempuan, baik di pede-

saan maupun perkotaan. Terdapat perbedaan angka 

kurang gizi yang mencolok antarprovinsi di Indonesia: 

hanya 17,1 persen di Yogyakarta dan 17,9 persen di 

Bali, sementara angka itu mencapai 42,3 persen di 

Gorontalo dan 38,6 persen di NTT (Tabel 1.4 dan 1.5).

Target 2:  Menurunkan proporsi penduduk yang 
menderita kelaparan menjadi setengahnya 
antara tahun 1990–2015.

Indikator:
• Prevalensi balita kurang gizi.
• Proporsi penduduk yang berada di bawah garis konsumsi minimum  

(2.100 kkal/per kapita/hari).

Sumber: Susenas

Sumber: Susenas

Gambar 1.7.  Prevalensi balita dengan berat badan 
kurang

%

Gambar 1.6.  Prevalensi balita dengan berat 
badan kurang

%
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Prevalensi kelaparan

Asupan energi kurang Tingkat kelaparan masyara-

kat ternyata masih tinggi karena dua pertiga pen-

duduk mendapatkan asupan energi kurang dari 

2.100 kkal/hari (Gambar 1.8 dan Tabel 1.6).

Tantangan

Tantangan utama. Dalam mengatasi masalah 

kelaparan dan kekurangan gizi, tantangan yang 

dihadapi adalah mengusahakan agar masyarakat 

miskin, terutama ibu dan anak balita, dapat mem-

peroleh bahan pangan cukup dengan gizi yang 

seimbang dan harga yang terjangkau. Mereka juga 

harus memperoleh pendidikan tentang gizi. 

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanggulangan kelaparan antara 

lain tecermin dalam arah pembangunan pangan 

dan gizi masyarakat yang diarahkan bagi pengem-

bangan sistem ketahanan pangan. Sistem itu berba-

sis keragaman sumber daya bahan pangan, kelem-

bagaan dan budaya lokal untuk tersedianya pangan 

dan gizi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan 

pada tingkat harga yang terjangkau, serta sejalan 

dengan pemenuhan gizi seimbang.

 

Prioritas kebijakan pangan dan gizi ditempuh me-

lalui:

• Pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk 

meningkatkan kemandirian melalui kegiatan ber-

basis masyarakat. Perhatian khusus diberikan pada 

kelompok yang rentan, terutama keluarga miskin.

• Pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, agar 

selalu berjalan baik pada kondisi kritis maupun 

tidak.

• Peningkatan mutu gizi dan pelayanan pangan 

dan memadukannya dengan program penang-

gulangan kemiskinan.

• Penerapan sanksi atas pelanggaran peraturan 

perundang-undangan tentang pangan dan gizi, 

di antaranya undang-undang tentang ketahanan 

pangan dan peraturan tentang iklan dan label 

pangan.

Program-program untuk mengatasi masalah 

kelaparan dan kekurangan gizi, dan memperbaiki 

ketahanan pangan keluarga adalah: 

• Pemberian bantuan makanan tambahan/makan-

an pendamping ASI (MP-ASI), terutama pada 

bayi, anak balita, ibu hamil pada keluarga miskin 

dan rawan pangan.

• Sosialisasi pedoman umum gizi seimbang.

• Peningkatan produksi dan diversifikasi penyedia-

an pangan lokal dengan harga yang terjangkau.

• Pembinaan keluarga tentang gizi dan merawat 

anak.

• Peningkatan efisiensi sistem dan jaringan distri-

busi pangan nasional yang menjamin keterse-

diaan dan keterjangkauan pangan sampai di 

tingkat rumah tangga.

• Pengembangan kemandirian pangan masyarakat.

Sumber:  Susenas, menggunakan batas 2.100 kkal/
orang/hari

Gambar 1.8.  Proporsi penduduk di bawah 
batas minimum  konsumsi kalori

%
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• Peningkatan sistem kewaspadaan dini pada ma-

salah gizi dan rawan pangan.

• Penyusunan Peraturan pendukung Undang-

undang Pangan No. 7 Tahun 1996 dan penerapan 

Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan 

yang berpihak kepada keluarga miskin.


