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KATA SAMBUTAN  
 

Seperti kita ketahui, masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan 

mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting 

untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data 

kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan berdasarkan PPLS 

2011 tidak terlepas dari pengaruh garis kemiskinan dan cara memandang 

kemiskinan itu sendiri yang disetiap wilayah di Indonesia ini berbeda-beda.  
 

Kriteria kemiskinan dan cara pandang yang berbeda-beda akan 

menimbulkan penafsiran yang berbeda2 pula tentang jumah penduduk miskin, 

kriteria penduduk miskin dan tingkat penanganan terhadap persoalan kemiskinan. 

Untuk lebih memahami tentang data kemiskinan seperti mengapa terjadi 

perbedaan jumlah dari tahun ke tahun, serta kriteria apa yang dipakai dalam 

menghitung jumlah penduduk miskin menurut Saya perlu dilakukan analisis 

dimana hasil analisis akan menjadi pedoman dan instrumen tangguh bagi 

pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada penanganan masalah 

kemiskinan di Indonesia.  
 

Data kemiskinan yang teranalisis juga akan dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap masalah kemiskinan, 

membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target 

penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka melalui 

sebuah program penanganan kemiskinan.  

 

Saya sangat menyambut baik dengan diterbitkannya Buku Analisis Data 

Kemiskinan Berdasarkan Data PPLS 2011 ini karena akan menjawab persoalan-

persoalan dan harapan-harapan seperti yang telah Saya kemukakan tersebut 

dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial. 
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KATA PENGANTAR 
 

 
Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011) 

merupakan kegiatan nasional untuk memperoleh data rumah tangga dan 

keluarga menurut nama dan alamat dari 40 persen rumah tangga 

menengah bawah. Data ini digunakan sebagai Basis Data Terpadu untuk 

program bantuan dan perlindungan sosial tahun 2012-2014. Program 

bantuan dan perlindungan sosial tersebut seperti, Raskin, Jamkesmas, 

PKH, BSM, dan  sebagainya.  

 

Publikasi ini menyajikan rekomendasi analisis data kemiskinan 

berdasarkan data PPLS 2011. Diharapkan, buku ini dapat digunakan 

sebagai sumber informasi dalam memahami data PPLS 2011. Semoga 

laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

Publikasi ini dapat direalisasikan berkat kerjama antara Kementerian 

Sosial dengan Badan Pusat Statistik.  Ucapan terimakasih diberikan 

kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi sehingga bisa 

terwujud publikasi ini.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Para peneliti kemiskinan telah memiliki konsensus bahwa permasalahan kemiskinan 

adalah permasalahan yang multidimensional. Sebagai contoh, penjelasan mengenai kemiskinan 

pada Copenhagen Programme of Action of the World Summit for Social Development tahun 1995 

yang menyebutkan bahwa kemiskinan mempunyai berbagai wujud, termasuk kurangnya 

pendapatan dan sumber daya produktif yang memadai untuk menjamin kelangsungan hidup; 

kelaparan, dan kekurangan gizi; kesehatan yang buruk; keterbatasan akses pendidikan dan 

pelayanan dasar lainnya; peningkatan morbiditas dan peningkaan kematian akibat penyakit; 

tunawisma dan perumahan yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; dan diskriminasi 

sosial dan pengucilan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambahkan kemiskinan dicirikan 

oleh kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial, 

dan budaya (Barrientos, 2010). Mengingat kemiskinan yang multidimensi ini, permasalahan 

kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang mencakup berbagai sektor. Akibat 

kompleksitas yang dimilikinya, maka penanggulangan kemiskinan memerlukan  program yang 

terintegrasi dan tidak tumpang tindih.  

Dalam rangka mengimplementasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan, 

informasi mengenai siapa yang miskin dan dimana mereka berada menjadi sangat penting dan 

akan menjadi modal dasar dalam targeting rumah tangga miskin. Dengan kata lain, agar 

program penanggulangan kemiskinan berhasil dan tepat sasaran, maka ketersediaan data 

kemiskinan yang terpercaya merupakan suatu keharusan. Di Indonesia sendiri, sumber data 

mengenai kemiskinan telah tersedia di berbagai sumber.  Namun demikian, sumber yang resmi 

digunakan oleh pemerintah adalah data kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 

(BPS). Data kemiskinan yang bersumber dari BPS sering menjadi dasar dalam implementasi 

program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Seperti yang diketahui, BPS 

mengeluarkan dua jenis data kemiskinan, yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan 

mikro. Data kemiskinan makro biasanya digunakan untuk geographical targeting sedangkan 

kemiskinan mikro lebih banyak digunakan untuk keperluan household targeting seperti untuk 

social protection. Namun, kadang kala para pemerhati kemiskinan masih kebingungan atas 

keberadaan kedua data tersebut karena menghasilkan angka yang berbeda.  

Kedua data ini memiliki kriteria, pengukuran, dan cakupan kemiskinan yang berbeda. 

Kriteria kemiskinan yang berbeda ini tentunya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda 

pula mengenai jumlah penduduk miskin dan tingkat penanganan terhadap persoalan 

kemiskinan. Pendekatan pertama, yaitu kemiskinan makro yang dikeluarkan oleh BPS adalah 

data kemiskinan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Kemiskinan 

makro dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan 

dasar makanan dan bukan makanan. Dari kebutuhan dasar ini dihitung suatu garis yang disebut 

garis kemiskinan. Selanjutnya, yang dikategorikan penduduk miskin adalah penduduk yang 

pengeluarannya ada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan ini disebut juga pendekatan 

moneter. BPS mulai menghitung data kemiskinan makro pada tahun 1984 untuk angka 

kemiskinan periode tahun 1976-1981. Selanjutnya BPS menghitung kemiskinan makro setiap 

tiga tahun sekali dimana pada periode sebelum tahun 1990 level penyajiannya hanya sampai 

level nasional yang dipecah urban dan rural. Lebih lanjut, pada periode 1990-1999 lingkup 
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penyajiannya lebih diperluas hingga level provinsi yang dipecah menurut perkotaan dan 

perdesaan. Sejak tahun 2000, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase 

penduduk miskin setiap tahun, dimana untuk tahun 2000 dan 2001 seluruhnya bersumber dari 

data Susenas Kor. Sementara itu, kemiskinan pada level kabupaten/kota baru dihitung sejak 

tahun 2002. Keberadaan data kemiskinan makro tidak hanya menjawab berapa jumlah 

penduduk dan persentase penduduk miskin secara agregat, namun juga menelaah sejauh mana 

kedalaman dan keparahan kemiskinan di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota). 

Pendekatan kedua adalah kemiskinan mikro yang penghitungannya menggunakan 

pendekatan non moneter.  Di Indonesia, pendataan kemiskinan mikro sudah dilakukan tiga kali. 

Pertama, data kemiskinan mikro yang bersumber dari Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), 

kedua pada tahun 2008 dengan diselenggarakannya Pendataan Program Perlindungan Sosial 

2008 (PPLS08), dan yang terbaru adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 

2011). Jika data kemiskinan yang bersumber dari Susenas hanya mampu menyajikan jumlah 

dan persentase penduduk miskin di suatu wilayah, maka data mikro mampu menyediakan 

informasi mengenai penduduk miskin sampai dengan nama dan alamat penduduk miskin 

tersebut. Perbedaan yang terjadi selain metode dan pendekatan adalah juga cakupan. Pada 

kemiskinan makro hanya mencakup penduduk miskin, sedangkan pada kemiskinan mikro 

selain penduduk miskin juga mencakup penduduk hampir miskin. 

Agar tidak terjadi kebingungan bagi para pemakai data kemiskinan, maka diperlukan 

penjelasan yang lebih rinci mengenai perbedaan kriteria kemiskinan, pemanfaatan, dan metode 

pengukuran kemiskinan antara data makro dan mikro.  Oleh karena itu, diperlukan buku 

publikasi yang mampu memperjelas perbedaan tersebut. Disamping menyediakan informasi 

mengenai perbedaan antara kemiskinan makro dan mikro, publikasi ini juga akan 

mengeksplorasi berbagai indikator dan karakteristik kemiskinan dari kedua kedua pendekatan 

tersebut sehingga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan evaluasi program 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia.  

1.2. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan analisis ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperjelas perbedaan data kemiskinan makro yang bersumber dari Susenas dan data 

kemiskinan mikro yang bersumber dari PPLS 2011. 

2. Menganalisis kondisi kemiskinan makro periode 2011. 

3. Menganalisis kondisi kemiskinan mikro, yaitu menganalisis kondisi sosial ekonomi rumah 

tangga sasaran yang bersumber dari PPLS 2011. 

4. Menganalisis program penanggulangan kemiskinan dan data targeting berdasarkan data 

PPLS 2011.  

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan 

 Ruang lingkup analisis mencakup kondisi kemiskinan secara nasional menurut daerah 

perkotaan dan perdesaan pada kondisi Maret 2011 dan beberapa tahun kebelakang. Analisis ini 

juga menyajikan kondisi sosial ekonomi dari rumah tangga sasaran (RTS) serta program 

penanggulangan kemiskinan dan data targeting yang bersumber dari data PPLS 2011 secara 

nasional. 

1.4.  Sistematika Penulisan 
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Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan, maka sistematika penulisan 

dalam buku ini dibagi ke dalam 7 bab, yaitu: 

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan analisis, ruang lingkup 

analisis, serta sistematika penulisan.  

BAB II. Kajian Literatur, membahas beberapa pengertian kemiskinan, pengertian mengenai 

data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro, dan penjelasan mengenai 

program penangulangan kemiskinan. 

BAB III.      Metodologi, menguraikan mengenai metode analisis yang digunakan, konsep dan 

definisi berbagai variabel dan istilah yang digunakan dalam analisis.  

BAB IV.     Kondisi Kemiskinan Makro Periode 1999-2011, akan membahas tingkat dan 

intensitas kemiskinan, karakteristik kemiskinan, dan perkembangan kemiskinan.  

BAB V.     Kondisi Kemiskinan Mikro Berdasarkan Data PPLS 2011, akan membahas kondisi 

sosial ekonomi rumah tangga sasaran yang bersumber dari data PPLS 2011.  

BAB VI. Penanggulangan Kemiskinan dan Data Targeting, membahas berbagai program 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia terkait dengan PPLS 2011. 

BAB VII. Penutup, memuat kesimpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

 

 

 Bab ini akan berisi 3 sub bab yaitu konsep kemiskinan, kemiskinan makro dan mikro 

serta program penanggulangan kemiskinan.  Konsep kemiskinan yang dimasukkan disini adalah 

konsep menurut beberapa ahli/peneliti kemiskinan. Sedangkan kemiskinan makro dan mikro 

menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan data mikro maupun data makro serta contoh 

dari kedua data tersebut yang telah dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dan yang 

terakhir adalah program penanggulangan kemiskinan yang akan memaparkan program 

pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi kemiskinan di Indonesia. 

2.1.  Konsep Kemiskinan 

 Berbagai konsep kemiskinan telah dinyatakan dalam beberapa penelitian kemiskinan, 

diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh World Bank (Bank Dunia) dalam World Bank 

Institute (2005). Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. 

Berdasarkan definisi tersebut kemiskinan dapat dipandang dari beberapa sisi. Dari pandangan 

konvensional kemiskinan dipandang dari sisi moneter, dimana kemiskinan diukur dengan 

membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu, jika 

mereka berada di bawah batasan tersebut, maka mereka dianggap miskin. Pandangan mengenai 

kemiskinan berikutnya adalah bahwa kemiskinan tidak hanya sebatas ukuran moneter, tetapi 

juga mencakup miskin nutrisi yang diukur dengan memeriksa apakah pertumbuhan anak-anak 

terhambat. Selain itu, juga bisa dari miskin pendidikan, misalnya dengan menggunakan 

indikator angka buta huruf. Selanjutnya pandangan yang lebih luas mengenai kemiskinan 

adalah kemiskinan ada jika masyarakat kekurangan kemampuan dasar, sehingga pendapatan 

dan pendidikan yang dimiliki tidak memadai atau kesehatan yang buruk, atau ketidakamanan, 

atau kepercayaan diri yang rendah, atau rasa ketidakberdayaan, atau tidak adanya hak bebas 

berpendapat. Berdasarkan pandangan ini, kemiskinan adalah fenomena multi dimensi, dan 

solusi untuk mengatasinya tidaklah sederhana. 

 Menurut World Bank Institute (2005), ada 4 alasan mengapa kemiskinan diukur. Pertama 

adalah untuk membuat orang miskin terus berada dalam agenda; jika kemiskinan tidak diukur, 

maka orang miskin akan mudah terlupakan. Kedua, orang harus mampu mengidentifikasi orang 

miskin jika salah satu tujuannya adalah untuk keperluan intervensi dalam rangka 

mengentaskan kemiskinan. Ketiga adalah untuk memantau dan mengevaluasi proyek-proyek 

atau kebijakan intervensi yang diarahkan kepada orang miskin. Dan terakhir adalah untuk 

mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.  

 Barrientos (2010) mengungkapkan konsep kemiskinan yang hampir mirip dengan yang 

dikemukakan oleh Bank Dunia. Kemiskinan menggambarkan keadaan dimana individu atau 

rumah tangga berada dalam kondisi yang sangat kekurangan dalam kesejahteraannya. 

Perspektif yang berbeda mengenai kesejahteraan dan pembangunan memberikan ruang yang 

berbeda dimana kemiskinan diamati dan diukur. Perspektif resources mendefinisikan 

kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memerintahkan sumber 

daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Perspektif ini mendominasi diskusi 

mengenai kemiskinan dan pengukurannya di negara sedang berkembang. Perspektif partisipasi 

sosial dan inklusi mendefinisikan kemiskinan sebagai pengucilan dari aktivitas kerja sama; 

orang yang berada dalam kemiskinan tidak bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dari 
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suatu komunitas pada tingkat minimal yang dapat diterima. Perspektif ini mendominasi diskusi 

mengenai kemiskinan di negara maju. 

2.2. Data  Kemiskinan Makro dan Mikro 

 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, data kemiskinan dapat dibedakan menjadi 

data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Istilah makro dan mikro merujuk pada 

bagaimana suatu data disajikan. Seperti yang diketahui, data dikumpulkan dalam berbagai 

bentuk, yang  menghasilkan berbagai jenis file. Misal, jika ada data sensus, maka yang disebut 

data makro antara lain jumlah individu menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan tingkat 

pendapatan, wilayah tempat tinggal, dan sebagainya. Sedangkan, data mikro terdiri dari data 

individu (http://data.library.ubc.ca/guide/). Dalam kumpulan istilah ilmu komputer dan ilmu 

sosial disebutkan bahwa data makro disebut juga data aggregate (jumlah) atau data yang 

dijumlahkan. Sedangkan, data mikro disebut juga data tingkat individu atau data yang 

mengandung informasi individu (http://3stages.org/glossary).  

2.2.1. Data Kemiskinan Makro 

 Data kemiskinan makro yang dihasilkan oleh BPS adalah data kemiskinan yang 

bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selain Susenas digunakan juga 

Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) sebagai informasi tambahan yang dipakai 

untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan. 

Indikator kemiskinan yang dihasilkan diantaranya adalah persentase penduduk miskin, yaitu 

persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan (yang disebut 

Po/ Head Count Index), jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1/ Poverty 

Gap Index), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2/ Poverty Severity Index).  

 Ravallion (1998) menyebutkan bahwa untuk mengukur kemiskinan, ada 3 tahapan, yaitu 

yang pertama mendefinisikan sebuah indikator kesejahteraan, kedua membangun standar 

minimum dari indikator kesejahteraan, dan yang ketiga membuat ringkasan statistik. Untuk 

mengukur kesejahteraan, BPS menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada ukuran 

moneter, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan mempertimbangkan setiap anggota 

rumah tangga (yang disebut pengeluaran per kapita). 

 Setelah menentukan sebuah indikator kesejahteraan, dalam hal ini adalah pengeluaran 

per kapita, langkah selanjutnya adalah membangun standar minimum dari indikator 

kesejahteraan tersebut untuk membagi penduduk menjadi miskin dan tidak miskin. Standar 

minimum ini sering dikenal sebagai garis kemiskinan (GK). Untuk menentukan GK yang 

mencakup kebutuhan dasar, BPS menggunakan metode food energy intake (FEI).  Pada metode 

FEI ini nilai kuantitas dan harga setiap komoditas yang terpilih berubah sesuai dengan 

perubahan pola konsumsi dari penduduk referensi (20 persen penduduk yang pengeluarannya 

berada di atas garis kemiskinan sementara) dan basket komoditi (sekelompok komoditas 

makanan terpilih yang dikonsumsi rumah tangga) ditentukan dengan pendekatan kebutuhan 

dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan 

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.  

Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran untuk kebutuhan minimum makanan dan 

bukan makanan per kapita per bulan. Batas kecukupan makanan ini dikenal sebagai garis 

kemiskinan makanan (GKM). GKM adalah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan 

(antara lain: beras, gula pasir, telur ayam ras, dan lain-lain) yang riil dikonsumsi oleh penduduk 

referensi. Pemilihan paket komoditi makanan ditentukan atas dasar persentase rumah tangga 
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yang mengkonsumsi komoditi tersebut, serta dengan mempertimbangkan volume kalori yang 

tergantung dan kewajaran sebagai komoditi penting. Pemilihan paket komoditi makanan tidak 

membedakan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Perbedaan nilai pengeluaran untuk 

komoditi-komoditi makanan terpilih antara penduduk perkotaan dan perdesaan dicerminkan 

oleh perbedaan volume, harga, dan kualitas dari setiap komoditi makanan terpilih. Nilai 

pengeluaran dari paket komoditi tersebut kemudian disetarakan menjadi 2.100 kilokalori per 

kapita per hari. Angka ini merupakan standar minimum untuk makanan yang memadai yang 

harus dikonsumsi oleh seseorang dalam sehari. Penetapan standar minimum ini mengacu pada 

rekomendasi dari Widyakara Nasional Pangan dan Gizi Tahun 1978, yaitu setara dengan nilai 

konsumsi makanan yang menghasilkan 2.100 kalori per orang per hari. Ukuran kalori ini pun 

sudah menjadi kesepakatan dunia. Dalam pertemuan di Roma tahun 2001, FAO (Food and 

Agriculture Organization) dan WHO (World Health Organization) dari hasil kajian mendalam 

para pakar merekomendasikan bahwa batas minimal kebutuhan manusia untuk mampu 

bertahan hidup dan mampu bekerja adalah sekitar 2.100 kilokalori plus kebutuhan paling 

mendasar bukan makanan (Hasbullah, 2012).     

Komponen GK yang ke-dua adalah garis kemiskinan non makanan (GKNM). GKNM 

merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum komoditi-komoditi non makanan yang 

mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, 

kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama, serta barang dan jasa esensial lainnya. 

Pemilihan komoditi non makanan senantiasa mengalami perubahan pada jumlah. Suatu 

komoditi non makanan dipilih jika komoditi ini merupakan salah satu kebutuhan dasar 

penduduk referensi. Pemilihan komoditi-komoditi non makanan ini didasarkan atas hasil 

“Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar” (SPKKD). Survei ini (terakhir dilakukan tahun 2004) 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk item konsumsi bukan makanan yang lebih rinci 

dibanding yang ditanyakan pada Susenas. Informasi rinci ini memungkinkan seseorang untuk 

mengidentifikasi secara spesifik komoditi bukan makanan yang benar-benar dikonsumsi oleh 

penduduk referensi. Berdasarkan hasil SPKKD ini jumlah paket komoditi kebutuhan dasar non 

makanan di perkotaan adalah 51 komoditi, sedangkan di perdesaan hanya 47 komoditi. 

Seperti yang telah disebutkan oleh Ravallion, bahwa ada 3 tahapan utama dalam 

mengukur kemiskinan. Kedua tahapan telah disebutkan diatas, dan selanjutnya adalah tahap 

yang ketiga, yaitu membuat ringkasan statistik untuk memberikan informasi secara agregat 

mengenai distribusi dari indikator kesejahteraan tersebut dan posisi relatifnya terhadap 

standar minimum yang telah ditentukan. Dalam manual kemiskinan yang dikeluarkan oleh 

World Bank Institute tahun 2005, disebutkan sejumlah ukuran agregate kemiskinan yang bisa 

dihitung, yaitu: 

1. Headcount index (Po). Sampai saat ini, ukuran kemiskinan ini yang telah digunakan secara 

luas. Headcount index secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang terkategori 

miskin. Kelebihan dari ukuran kemiskinan ini adalah kemudahannya dalam penghitungan 

dan mudah untuk dipahami. Namun, kelemahannya adalah headcount index tidak 

memperhitungkan intensitas kemiskinan, tidak menunjukkan seberapa miskin yang 

miskin, dan tidak berubah jika penduduk di bawah GK menjadi lebih miskin. Dan yang 

menjadi catatan di sini adalah estimasi kemiskinan harus dihitung untuk individu dan 

bukan rumah tangga. Dalam headcount index yang dihitung adalah persentase individu 

penduduk miskin dan bukan persentase rumah tangga miskin. Agar persentase rumah 

tangga bisa berlaku, maka dibuat asumsi, yaitu semua anggota rumah tangga menikmati 

tingkat kesejahteraan yang sama. Namun, asumsi ini mungkin tidak berlaku di banyak 

situasi, misalnya beberapa orang tua anggota rumah tangga mungkin lebih miskin 
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dibanding anggota rumah tangga lainnya. Dalam kenyataan, tidak semua konsumsi dibagi 

secara merata untuk semua anggota rumah tangga. 

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1/Poverty Gap Index). Ukuran kemiskinan ini cukup 

populer. Indeks ini menyatakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing 

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai  indeks  berarti semakin  

dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin 

terhadap  garis kemiskinan. 

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/Squared Poverty Gap Index/P2). 

Indeks ini digunakan oleh para peneliti untuk menjawab masalah ketimpangan diantara 

penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran diantara penduduk 

miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena 

semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. 

Ukuran-ukuran agregate kemiskinan tersebut secara rutin telah dipublikasikan oleh BPS 

yang dikenal sebagai data kemiskinan makro. Selain tiga ukuran agregate kemiskinan di atas, 

ada beberapa ukuran agregate kemiskinan lainnya, seperti Indeks Sen, Indeks Sen-Shorrocks-

Thon (SST), dan lain-lain, tetapi indeks-indeks tersebut tidak rutin dihitung oleh BPS. 

2.2.2. Data Kemiskinan Mikro 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data kemiskinan makro yang telah dihasilkan 

hanya dapat disajikan sampai tingkat provinsi/kabupaten. Sedangkan, beberapa tahun terakhir 

data kemiskinan mikro yang merupakan data level individu pun telah tersedia. Beberapa contoh 

data kemiskinan mikro yang telah dihasilkan adalah Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 

(PSE05), Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDKP07) yang merupakan 

bagian PSE05 untuk rumahtangga-rumahtangga tertentu, Pendataan Program Perlindungan 

Sosial 2008 (PPLS08), dan yang terbaru adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 

(PPLS11). 

 PSE05 merupakan data level individu pertama yang tersedia sebagai dasar dari program-

program perlindungan sosial dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin. PSE05 

dimaksudkan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga 

penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berisi nama kepala rumah tangga dan alamat 

tempat tinggal mereka. Penentuan rumah tangga penerima BLT pada PSE05 didasarkan pada 

pendekatan karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran 

untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pada data kemiskinan makro.  Indikator-

indikator yang digunakan ada sebanyak 14 variabel, yaitu: 

1) Luas lantai rumah;  

2) Jenis lantai rumah;  

3) Jenis dinding rumah;  

4) Fasilitas tempat buang air besar;  

5) Sumber air minum;  

6) Penerangan yang digunakan;  

7) Bahan bakar yang digunakan;  

8) Frekuensi makan dalam sehari;  

9) Kebiasaan membeli daging/ayam/susu;  

10) Kemampuan membeli pakaian;  

11) Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik;  
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12) Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga;  

13) Pendidikan kepala rumah tangga; dan  

14) Kepemilikan aset.  

 

 Metode yang digunakan untuk menentukan kategori rumah tangga penerima BLT adalah 

dengan menggunakan sistem skoring, yaitu setiap variabel diberi skor yang diberi bobot dan 

bobotnya didasarkan pada besarnya pengaruh dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah 

variabel dan besarnya bobot berbeda di setiap kabupaten. Dari bobot masing-masing variabel 

terpilih untuk setiap kabupaten/kota selanjutnya dihitung indeks skor rumah tangga penerima 

BLT. Selanjutnya indeks diurutkan dari terbesar sampai terkecil, semakin tinggi nilainya, maka 

semakin miskin rumah tangga tersebut (BPS, 2011). 

 Selain PSE05, BPS pada tahun 2007 kembali mengumpulkan data kemiskinan mikro yang 

dikenal dengan nama SPDKP 2007. SPDKP07 merupakan basis data untuk calon penerima 

bantuan tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program penanggulangan 

kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dini dengan cara pemberian 

bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk jangka pendek, program ini diharapkan dapat 

mengurangi beban pengeluaran RTSM. Untuk jangka panjang, melalui persyaratan yang 

ditentukan diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku yang mengarah pada 

perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil, serta perbaikan tingkat pendidikan anak-

anak RTSM, sehingga secara berangsur-angsur rantai kemiskinan dapat diputus. SPDKP 

dilakukan dalam 2 putaran, SPDKP Putaran-1 dilakukan pada bulan April-Juli 2007 dan 

Putaran-2 dilakukan pada bulan Agustus-November 2007. SPDKP Putaran-1 diselenggarakan 

untuk menjaring RTSM yang memenuhi syarat (rumah tangga yang memiliki anak balita, anak 

usia sekolah, dan wanita hamil) untuk implementasi Tahun Anggaran 2007, sedangkan 

pelaksanaan Putaran-2 dimaksudkan untuk memperoleh RTSM bagi pelaksanaan PKH Tahun 

Anggaran 2008. SPDKP Putaran-1 diselenggarakan pada 348 kecamatan yang tersebar di 49 

kabupaten di 7 provinsi, yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa 

Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Cakupan wilayah SPDKP Putaran-2 adalah 615 

kecamatan yang tersebar di 97 kabupaten/kota di 15 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh 

Darussalam, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, 

Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat. Dalam laporan SPDKP07 disebutkan beberapa 

kriteria umum RTSM, yaitu: 

1) Sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok 

yang sangat sederhana, 

2) Biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, 

kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah,  

3) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah 

tangga, 

4) Biasanya tidak/hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan 

SLTP. 

 

 

Dari sisi kondisi fisik serta fasilitas tempat tinggal RTSM biasanya tinggal pada rumah yang: 

1) Dinding rumahnya terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak 

baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak 

diplester, 



9 

 

2) Sebagian besar lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi 

tidak baik/kualitas rendah, 

3) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ 

kualitas rendah, 

4) Penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran, 

5) Luas lantai rumah kecil (biasanya kurang dari 8 m2/orang), 

6) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air 

hujan/lainnya.  

Selanjutnya pada tahun 2008 BPS melakukan pemutakhiran (updating) data basis Rumah 

Tangga Sasaran Bantuan Langsung Tunai (RTS BLT). Dalam BPS (2011) disebutkan bahwa 

pemutakhiran data tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan Program Perlindungan 

Sosial Tahun 2008 (PPLS08). Adapun tujuan kegiatan PPLS08 adalah: 

1. Memperbaharui database RTS, yaitu untuk mendapatkan daftar nama  dan alamat RTS: 

a. Membuang data rumah tangga penerima BLT 2005 yang sudah meninggal dunia tanpa 

ahli waris yang berada pada rumah tangga yang sama. 

b. Membuang data rumah tangga penerima BLT 2005 yang tidak layak sebagai sasaran 

program karena status ekonominya sudah tidak miskin lagi. 

c. Memasukkan data rumah tangga sasaran baru, baik mereka adalah rumah tangga yang 

sebelumnya telah tercatat tetapi pindah tempat tinggal atau mereka yang belum pernah 

tercatat sama sekali. 

2. Memperbaharui informasi tentang kehidupan sosial ekonomi RTS, khususnya tentang 

kualitas tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga. 

3. Menambah data anggota rumah tangga sasaran dengan informasi nama, umur, jenis kelamin, 

status sekolah dan pekerjaan anggota rumah tangga dan informasi tambahan tentang kondisi 

perumahan. 

Jenis data yang dikumpulkan adalah (1) Keterangan rumah tangga yang meliputi: luas 

lantai, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber 

penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekwensi membeli daging/ayam/susu, 

frekwensi makan, jumlah pakaian yang biasa dibeli, kemampuan berobat, lapangan pekerjaan 

utama, pendidikan kepala rumah tangga (KRT), kepemilikan aset; (2) Keterangan sosial 

ekonomi anggota rumah tangga (ART) yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis 

kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan, kepemilikan tanda pengenal, kecatatan, 

pendidikan, kegiatan ekonomi ART yang berumur 5 tahun dan lebih. 

Setelah PPLS08, BPS kembali melakukan pendataan rumah tangga/keluarga sasaran pada 

tahun 2011. Ini berarti PPLS11 merupakan kegiatan pendataan rumah tangga untuk program 

bantuan dan perlindungan sosial yang ke-empat. Kegiatan PPLS11 dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan basis data terpadu yang dapat digunakan untuk program-program 

bantuan dan perlindungan sosial pemerintah pada tahun 2012-2014. 

 Tujuan dari PPLS11 adalah untuk mendapatkan 40 persen rumah tangga sasaran 

kelompok menengah ke bawah (masyarakat miskin dan rentan miskin) secara nasional. Untuk 

mendapatkan daftar nama yang akan didata, digunakan data dari Sensus Penduduk (SP) 2010 

dengan menggunakan model PovertyTargeting (PovTar). Model PovTar merupakan model yang 

dikembangkan dari model PovMap, dan juga merupakan pengembangan dari model Proxy 

Means Test (PMT). Model ini dapat memperkirakan jumlah rumah tangga (kuota) yang akan 

didata sampai dengan level desa/kelurahan. Selain dari PovTar, kuota PPLS 2011 juga 

mempertimbangkan jumlah rumah tangga PPLS 2008. Apabila ditemukan di suatu wilayah hasil 
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PovTar lebih rendah daripada PPLS2008, maka kuota di wilayah tersebut minimal sama dengan 

jumlah rumah tangga PPLS 2008. Kuota yang dihasilkan dari model Povtar ini merupakan 

perkiraan jumlah rumah tangga yang akan didata dalam suatu wilayah.  Apabila ternyata 

wilayah tersebut masih banyak ditemukan rumah tangga yang dianggap miskin, maka wilayah 

tersebut bisa menambah pendataan sekitar 5 persen dari kuota.  

 Data yang dihasilkan akan menjadi basis data terpadu untuk Program Perlindungan 

Sosial. Basis Data Terpadu akan digunakan untuk mendapatkan daftar nama dan alamat peserta 

program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan seperti Program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras untuk 

Rakyat Miskin (Raskin), Program Beasiswa, dan lain-lain.  

 PPLS 2011 dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi 33 provinsi, 497 

kabupaten/kota, 6.699 kecamatan, 77.062 desa/kelurahan dan kurang lebih terdiri dari 1,2 juta 

Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Metode yang dipergunakan adalah metode wawancara, 

yaitu petugas mengunjungi rumah tangga responden.  Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua 

Barat yang memiliki wilayah sulit dijangkau, metode yang dipergunakan adalah metode  

deskstudy dari hasil SP 2010. Sedangkan untuk wilayah yang mudah dijangkau maka tetap 

menggunakan metode wawancara. Metode deskstudy dilakukan dengan cara mencoret rumah 

tangga hasil data SP 2010 yang KRT-nya berstatus sebagai PNS/Polri/BUMN/BUMD/Anggota 

Legistaltif.  

Data PPLS 2011 akan berbeda dengan data rumah tangga yang dimiliki oleh BPS pada 

umumnya. Hal ini dikarenakan data PPLS 2011 yang berbasis rumah tangga bisa dipilah 

menjadi keluarga.  Adapun isi dari data tersebut mencakup: 

- Keterangan umum anggota rumah tangga (ART) yaitu: nama, hubungan dengan kepala 

rumah tangga, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, 

status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kecacatan, dan penyakit kronis. 

- Keterangan perumahan dan rumah tangga yaitu: status kepemilikan rumah, luas lantai, 

jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, 

sumber penerangan utama, daya terpasang, bahan bakar energi untuk memasak, 

penggunaan fasilitas buang air besar, tempat pembuangan tinja, serta aset yang dimiliki. 

 

Secara ringkas, perbedaan antara kemiskinan makro dan kemiskinan mikro dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Tabel 2.18 Perbandingan Kemiskinan Makro dan Kemiskinan Mikro 

Kemiskinan Makro 

Sasaran Geografis, (Tahunan, Sejak 1976) 

Kemiskinan Mikro 

Sasaran Rumah Tangga, (Setiap 3 tahun 

sejak 2005) 

1. Metodologi 

§ Konsep : Pendekatan Kebutuhan Dasar 

(Penilaian Moneter) 

§ Berdasarkan pada Garis Kemiskinan 

(GK) 

GK = GK Makanan + GK Non Makanan 

(Penting) 

 

1. Metodologi 

§ Bukan Penilaian Moneter 

§ Index multidimensional atau Proxy 

Means Test (PMT) dari karakteristik 

rumah tangga (Bukan Variabel Moneter) 

dilengkapi melalui sensus kemiskinan 

2. Sumber data :  

Survei Sosial Ekonomi Nasional atau 

SUSENAS (Sampel) 

§ Sebelum 2010: Tahunan (±70.000 

Rumah Tangga) 

§ 2011-Sekarang: Triwulanan (75.000 

Rumah Tangga) 

 

2. Sumber data : 

     Pendataan kemiskinan : 2005, 2008, dan 

2011   

     (Setiap 3 tahun) 

3. Data Kemiskinan : Kejadian kemiskinan 

untuk setiap daerah berdasarkan pada 

estimasi aggregate 

4. Cakupan: Penduduk Miskin 

3. Data kemiskinan : Rumah tangga miskin dan      

individu by name dan by address 

4.  Cakupan: Penduduk Miskin dan hampir 

Miskin 

5. Keuntungan: 

§ Untuk sasaran geografis 

§ Untuk Indikator Kinerja 

 

Keterbatasan: Tidak dapat digunakan 

untuk sasaran individu 

4. Keuntungan : 

Untuk individu dan rumah tangga sasaran 

untuk  Program perlindungan social 

Keterbatasan :     Kesalahan Inklusi dan Eklusi 

 

2.3.  Program Penanggulangan Kemiskinan.  

Dalam rangka pengurangan penduduk miskin, pemerintah telah menelurkan berbagai 

program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah dengan menciptakan skema 

perlindungan sosial. Perlindungan sosial berfungsi sebagai kerangka kerja kebijakan untuk 

mengatasi kemiskinan dan kerentanan. Perlindungan sosial juga mencakup dan memperluas 

pendekatan alternatif untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Hal ini dapat diilustrasikan 

dengan mempertimbangkan perspektif yang berbeda tentang perlindungan sosial yang 

diusulkan oleh organisasi multilateral, yaitu: 

· ILO (International Labour Organization) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai hak 

atas tunjangan yang masyarakat berikan kepada individu dan rumah tangga –melalui 

tindakan publik dan kolektif- untuk melindungi dari standar hidup yang menurun akibat 
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sejumlah risiko dasar dan kebutuhan dasar. Dunia internasional mengakui bahwa 

perlindungan sosial adalah hak  dasar manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia yang disepakati oleh Majelis Umum PBB tahun 1948. Dalam Deklarasi 

disebutkan “setiap orang mempunyai hak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan 

dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya”. ILO kemudian mereformulasi pernyataan 

misinya yang mencakup pekerjaan untuk “mengamankan pekerjaan yang layak untuk 

wanita dan anak-anak di mana pun” merupakan penegasan yang mencerminkan 

komitmen dari Deklarasi untuk memperluas perlindungan sosial untuk semua. 

· Makalah Strategi Perlindungan Sosial dari Bank Dunia bergerak di luar perlindungan 

sosial “tradisonal” dalam mendefinisikan sebuah kerangka kerja “manajemen risiko 

sosial”, dengan menambahkan stabilitas makro ekonomi dan pembangunan pasar 

keuangan khas program perlindungan sosial. Manajemen risiko sosial terdiri dari 

intervensi publik “untuk membantu individu, rumah tangga, dan komunitas dalam 

mengelola risiko-risiko pendapatan” (Holzmann dan Jorgensen dalam Barrientos, 2010). 

Penekanan pada risiko mengasumsikan bahwa kerentanan terhadap risiko merupakan 

kendala yang signifikan pada pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia, dan 

upaya untuk mengurangi kemungkinan risiko atau memperbaiki pengaruhnya pada 

standar hidup adalah sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan. 

· PBB mendefenisikan perlindungan sosial sebagai “sekumpulan kebijakan publik dan 

swasta dan program yang diambil oleh masyarakat dalam merespon berbagai kejadian 

untuk mengimbangi ketiadaan dan pengurangan pendapatan; untuk memberikan bantuan 

kepada keluarga yang memiliki anak serta memberikan masyarakat kesehatan dan 

perumahan dasar. Hal ini didukung oleh “nilai-nilai mendasar tentang tingkat yang dapat 

diterima dan keamanan akses ke pendapatan, mata pencaharian, pekerjaan, pelayanan 

kesehatan, dan pelayanan pendidikan, gizi, dan tempat tinggal”. Pendekatan ini 

memperluas peran perlindungan sosial untuk menjamin kebutuhan dasar sebagai 

prasyarat untuk pembangunan ekonomi dan manusia.  

Barrientos (2010) menyatakan bahwa dalam ILO perlindungan sosial dikaitkan dengan 

berbagai lembaga masyarakat, norma, dan program-program yang bertujuan untuk melindungi 

para pekerja dan rumah tangga mereka dari suatu kejadian yang mengancam standar hidup 

dasar. Kemudian tahun 1990-an, perlindungan sosial mengalami transformasi penting, 

khususnya dalam konteks negara-negara sedang berkembang. Perlindungan sosial di negara 

berkembang semakin meningkat untuk menjelaskan kerangka kerja kebijakan untuk mengatasi 

kemiskinan dan kerawanaan dalam menghadapi krisis ekonomi, penyesuaian struktur, dan 

globalisasi. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai tindakan 

publik yang diambil dalam merespon tingkat kerentanan, risiko, dan kekurangan yang dianggap 

tidak dapat diterima secara sosial dalam pemerintahan atau masyarakat tertentu (Conway et al., 

2000).  

 Sebagai kerangka kerja kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan di 

negara berkembang, perlindungan sosial merupakan komponen kunci dari kebijakan 

pembangunan. Peran pembangunan yang lebih luas dari perlindungan sosial di negara 

berkembang mencakup 3 fungsi, yaitu (Barrientos, 2010): 

1) Membantu melindungi tingkat dasar dari konsumsi diantara masyarakat miskin dan 

masyarakat yang terancam jatuh ke dalam kemiskinan, 

2) Memfasilitasi investasi manusia dan aset produktif lainnya yang dapat memberikan 

jalan keluar dari kemiskinan yang menetap (persistent) dan kemiskinan antar generasi, 
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3) Memperkuat mereka yang berada dalam kemiskinan sehingga mereka dapat mengatasi 

kesulitannya.  

Dibedakan dua jenis tindakan umum dalam bidang perlindungan sosial, yaitu bantuan 

sosial dan jaminan sosial. Bantuan sosial meliputi segala bentuk tindakan publik (pemerintah 

dan non pemerintah) yang dirancang untuk mentrasfer sumber daya untuk kelompok-

kelompok yang dianggap memenuhi syarat karena kekurangan, atau kasus lain seperti veteran 

perang. Kekurangan dapat dilihat dari segi miskin pendapatan, atau status sosial  atau gizi. 

Jaminan sosial adalah jaminan yang didanai dan didasarkan pada prinsip asuransi.  

 Berdasarkan penjelasan di atas mengenai perkembangan perlindungan sosial di dunia, 

Indonesia pun sudah lama mengimplementasikan berbagai perlindungan sosial dalam konteks 

Indonesia sebagai negara berkembang. 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Sumber Data. 

Publikasi ini disusun berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk 

kemiskinan makro serta Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011) untuk 

kemiskinan mikro. PPLS 2011 adalah pendataan secara nasional untuk memperoleh data rumah 

tangga dan keluarga menurut nama dan alamat dari 40 persen rumah tangga menengah ke 

bawah. Data tersebut digunakan sebagai Basis Data Terpadu untuk program bantuan dan 

perlindungan sosial tahun 2012-2014.  

Data PPLS 2011 tersebut mencakup keterangan individu dari masing-masing art dan juga 

kondisi perumahan rumah tangga tersebut.  Data tersebut mencakup:  

- Keterangan umum anggota rumah tangga (ART) yaitu: nama, hubungan dengan kepala 

rumah tangga, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status 

perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kecacatan, dan penyakit kronis. 

- Keterangan perumahan dan rumah tangga yaitu: status kepemilikan rumah, luas lantai, jenis 

lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber 

penerangan utama, daya terpasang, bahan bakar energi untuk memasak, penggunaan 

fasilitas buang air besar, tempat pembuangan tinja, serta aset yang dimiliki. 

PPLS 2011 dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi 33 provinsi, 497 

kabupaten/kota, 6.699 kecamatan, 77.548 desa/kelurahan dan kurang lebih terdiri dari 1,2 juta 

Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Metode yang dipergunakan adalah metode wawancara 

dengan mengunjungi rumah tangga responden. Khusus untuk beberapa wilayah kecamatan 

yang sulit dijangkau di Provinsi Papua dan Papua Barat, metode yang dipergunakan  adalah  

metode  desk study  dari  hasil  SP 2010.    

Dari hasil PPLS 2001 didapat sejumlah 25,2 juta rumah tangga.  Tidak seperti data PPLS 

2008, hasil PPLS 2011 tersebut tidak dibedakan menjadi RTSM (Rentan Tangga Sangat Miskin), 

RTM (Rumah Tangga Miskin), RTHM (Rumah Tangga Hampir Miskin), dan RTRL (Rumah 

Tangga Rentan Lainnya). Data PPLS 2011 hanya berbentuk perangkingan.  

 

3.2. Konsep dan Definisi 

Konsep dan definisi yang digunakan di dalam publikasi ini berasal dari berbagai sumber, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau 

seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu 

dapur. Rumah tangga umumnya terdiri dari ibu, bapak, anak, orang tua/mertua, famili, 

pembantu dan lainnya (BPS). 

2. Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal 

di suatu rumah tangga baik yang berada di rumah tangga maupun yang sementara tidak 

ada pada waktu pendataan. Orang yang telah tinggal dalam rumah tangga selama 6 

bulan atau lebih, atau yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat 

menetap/berencana tinggal selama 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah 

tangga. Sebaliknya anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan 

anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan 
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pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota 

rumah tangga. 

3. Rumah tangga miskin adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran per kapita 

per bulan kurang dari garis kemiskinan. 

4. Rumah tangga sasaran adalah rumah tangga yang menjadi sasaran program bantuan 

dan perlindungan sosial dari pemerintah. 

5. Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran untuk kebutuhan minimum makanan dan 

bukan makanan per kapita per bulan. 

6. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah 

tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama referensi waktu 

seminggu yang lalu, yang selanjutnya dikonversikan ke dalam rata-rata pengeluaran 

sebulan. 

7. P0 (Head Count Index) adalah yaitu persentase penduduk yang pengeluarannya berada 

di bawah garis kemiskinan. 

8. P1 (Poverty Gap Index) atau Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah rata-rata 

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 

Semakin  tinggi  nilai  indeks  berarti semakin  dalam tingkat kemiskinan karena 

semakin jauh  rata-rata  pengeluaran penduduk miskin terhadap  garis kemiskinan. 

9. P2 (Poverty SeverityIndex) atau Indeks Keparahan Kemiskinan adalah sebaran 

pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin 

parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara 

penduduk miskin. 

10. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami kecacatan sehingga 

terganggu atau mendapatkan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan 

kegiatan secara selayaknya. Kecacatan dapat terjadi akibat kecelakaan, korban 

kriminalitas, penyakit atau cacat lahir.  Secara umum cacat dibagi menjadi dua yaitu 

cacat fisik dan cacat mental.  

· Cacat fisik terdiri dari tuna daksa/cacat tubuh, cacat netra/buta, cacat rungu, dan 

cacat wicara. 

- Tuna daksa/cacat tubuh: adalah kelainan pada tulang, otot atau sendi anggota 

gerak dan tubuh, tidak ada atau tidak lengkapnya anggota gerak atas dan anggota 

gerak bawah sehingga menimbulkan gangguan gerak. 

-  Tuna netra/buta, adalah orang yang kedua matanya tidak dapat melihat sama 

sekali. Tidak termasuk yang hanya salah satu matanya buta atau yang kurang 

awas.  

- Tuna rungu: apabila kedua telinganya tidak dapat mendengar suara atau 

perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar  

- Tuna wicara: apabila tidak dapat bicara sama sekali atau pembicaraannya tidak 

dapat dimengerti oleh orang lain. 

· Cacat mental: kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun 

akibat dari penyakit. 

- Cacat mental retardasi: keadaan dengan intelegensia/kepandaian yang kurang 

(subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak).  
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Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi 

gejala utama adalah intelegensia/kepandaian yang terbelakang. Cacat ini dianggap 

sebagai orang yang tidak dapat menguasai keahlian yang sesuai dengan umurnya 

dan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Misalnya anak yang terhambat 

perkembangan kepandaiannya (duduk, berdiri, jalan, bicara, berpakaian, makan), 

orang tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan 

orang lain seusianya (berkomunikasi dengan orang lain), orang tidak dapat 

mengikuti sekolah biasa. Wajah penderita terlihat seperti wajah dungu. 

- Mantan penderita gangguan jiwa: seseorang yang pernah menderita gangguan 

jiwa/gila. 

11. Penyakit kronis adalah gangguan atau penyakit yang berlangsung lama (berbulan-

bulan atau bertahun-tahun) dan penyembuhannya pun memakan waktu yang lama. 

Penyakit kronis sering dikenal sebagai penyakit menahun. Misalnya, hipertensi, rematik, 

asma, penyakit jantung kronis/masalah jantung, diabetes/kencing manis, TBC, stroke, 

kanker/tumor ganas, dan lain-lain.  Isikan sesuai dengan penyakit kronis yang diderita. 

Apabila ART menderita lebih dari satu penyakit kronis maka isikan jenis penyakit yang 

paling berat dirasakan oleh ART. 

a. Hipertensi (tekanan darah tinggi), adalah peningkatan tekanan darah di dalam 

arteri. Tekanan darah yang tinggi dalam arteri menyebabkan peningkatan risiko 

penyakit jantung, penyakit ginjal, pengerasan dari arteri, kerusakan mata dan 

stroke.  Penderita hipertensi memiliki tekanan darah diatas 140/90. 

b. Rematik adalah penyakit yang menyerang sendi dan bagian tubuh lainnya. 

c. Asma adalah keadaan saluran nafas yang mengalami penyempitan, sehingga 

menyebabkan peradangan. Gejala asma adalah sesak nafas yang terjadi sewaktu-

waktu, mengalami batuk dan bengek. 

d. Masalah jantung, penyakit ini bisa diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah.  

Gejala seperti nyeri di dada, nyeri ulu hati, keringat dingin, pusing, pingsan, dan 

mual/muntah. 

e. Diabetes (kencing manis) adalah keadaan kadar gula dalam darah tinggi. Gejala 

diabet adalah sering buang air kecil, haus berlebihan, penglihatan kabur, dan 

penurunan berat badan secara cepat. 

f. Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang disebabkan kuman yang 

menyerang paru-paru. Gejala TBC adalah batuk terus menerus dan berdahak selama 

3 minggu atau lebih, dahak bercampur darah, dan sesak nafas. 

g. Stroke, terjadi ketika penyediaan darah ke bagian dari otak terganggu yang 

diakibatkan oleh tekanan darah tinggi/hipertensi. 

h. Kanker/tumor ganas, kanker atau biasa disebut tumor ganas adalah sel yang 

mengalami pertumbuhan tidak normal, seperti kanker payudara, kanker otak, 

kanker rahim, kanker darah, kanker kulit, dan sebagainya. 

i. Lainnya: seperti gagal ginjal, flek pada paru-paru, AIDS, kusta, dsb. 

 

12. Bekerja adalah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu 

memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam 
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seminggu terakhir.  Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut 

dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua 

tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa 

atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.. 

13. Lapangan usaha/bidang pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ 

perusahaan/kantor tempat KRT/ART bekerja. 

Cara menentukan lapangan usaha dari pekerjaan utama dilakukan dengan cara 

menanyakan bekerja di mana; apa kegiatan usahanya, atau apa kegiatan perusahaan 

tempat bekerjanya; dan apa yang dihasilkannya atau apa yang dihasilkan perusahaan 

tempat bekerjanya (barang atau jasa). Diharapkan dengan cara bertanya seperti ini, 

diperoleh jawaban mengenai lapangan usaha/kegiatan ekonomi KRT/ART secara rinci, 

yang dapat diklasifikasikan secara lebih tepat 

14. Status kedudukan dalam pekerjaan utama adalah jenis kedudukan seseorang dalam 

pekerjaan utamanya. 

a. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara 

ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan 

dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun 

pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau 

keahlian khusus. 

b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, adalah bekerja atau 

berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh tidak tetap/buruh/pekerja 

tak dibayar. 

c. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas risiko 

sendiri, dan menggunakan buruh tetap/buruh/pekerja dibayar. 

d. Buruh/ karyawan/pegawai swasta, adalah buruh/karyawan/pegawai swasta 

yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima 

upah/gaji secara tetap baik berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun 

tidak ada kegiatan. 

e. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/anggota legislatif, adalah seseorang yang bekerja 

di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. 

f. Pekerja bebas, adalah KRT/ART yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi 

yang tidak tetap, yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha 

rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan 

menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan 

sistem pembayaran harian maupun borongan. 

g. Pekerja keluarga/tidak dibayar, adalah ART yang membantu ART lain yang 

berusaha, dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. 

15. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati  

a. Milik sendiri adalah rumah yang pada saat pendataan PPLS 2011 betul-betul sudah 

milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang 

dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli 

dianggap rumah milik sendiri. 

b. Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT/ART dalam jangka waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 

atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur 
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menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak 

pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah 

pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak 

baru; 

c. Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah 

seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan 

terus menerus tanpa batasan waktu tertentu; 

d. Bebas sewa milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain 

(bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa 

mengeluarkan suatu pembayaran apapun; 

e. Dinas, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi 

tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa 

maupun tidak; 

f. Milik orang tua/sanak/saudara, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri 

melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu 

pembayaran apa pun untuk mendiami tempat tinggal tersebut; 

g. Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu 

kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat. 

16. Jenis lantai bukan tanah/bambu, seperti keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, 

semen/bata merah, atau kayu/papan. 

17. Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik 

lainnya. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya 

sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi. 

a. Tembok adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya 

dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat 

dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu 

balok, yang biasanya berjarak 1 - 1
2
1 m; 

b. Kayu adalah dinding yang terbuat dari kayu;  

c. Bambu adalah dinding yang terbuat dari bambu. Termasuk dalam kategori ini 

adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1 m x 1 

m  yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan 

pasir. 

d. Lainnya adalah selain kategori 1-3. 

18. Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di 

bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan 

bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.  

a. Beton adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang 

dicampur dengan air. 

b. Genteng adalah tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk pula genteng yang 

terbuat dari beton (genteng yang terbuat dari campuran semen dan pasir), fiber 

cement, dan keramik. 

c. Sirap adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat 

dari kayu ulin atau kayu besi. 

d. Seng adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng 

gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut decrabond (seng yang dilapisi 

epoxy dan acrylic). . 
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e. Asbes adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada 

umumnya atap asbes berbentuk gelombang. 

f. Ijuk/rumbia adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya 

yang umumnya berwarna hitam.   

g. Lainnya adalah atap selain jenis atap di atas, misalnya papan, bambu, dan daun-

daunan. 

19. Sumber air minum 

a. Air kemasan bermerk adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu 

perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter, atau 19 liter) dan 

kemasan gelas; misalnya air kemasan merk Aqua, Moya, 2Tang, VIT, dsb.    

b. Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak 

memiliki merk. 

c. Leding meteran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan 

penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa 

saluran air sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM 

(Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM 

(Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta. 

d. Leding eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan 

penyehatan (air PAM) sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi 

berupa saluran air di tempat tertentu/umum. Rumah tangga yang mendapatkan air 

leding dengan cara ini baik dengan cara membeli atau tidak termasuk dalam 

kategori ini. 

e. Sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan 

menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur 

artesis (sumur pantek) 

f. Sumur adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali. Cara pengambilan air 

sumur terlindung maupun tak terlindung dengan menggunakan gayung atau ember, 

baik dengan maupun tanpa katrol. Air sumur dikelompokkan menjadi air sumur 

terlindung dan tidak terlindung. 

g. Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkar 

sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 

meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur.  

h. Sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan 

lingkar sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 

meter dari lingkar sumur.  

i. Mata air terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan 

sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya. 

j. Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul 

dengan sendirinya tetapi tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, 

mencuci, atau lainnya. 

k. Air sungai adalah air yang berasal dari sungai. 

l. Air hujan adalah air yang berasal dari hujan, biasanya di daerah yang sulit air, 

sehingga pada musim penghujan mereka menampung air hujan tersebut di suatu 

bak/kolam, sehingga pada waktu musim kemarau air tersebut bisa dipergunakan. 

m. Lainnya adalah sumber air selain yang tersebut di atas seperti air waduk/danau. 

20. Sumber penerangan utama 

a. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Rumah 
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tangga dikatakan menggunakan listrik PLN baik menggunakan maupun tidak 

menggunakan meteran (volumetrik). 

b. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/ 

pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu 

(aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).   

c. Lainnya adalah lampu karbit, lilin, biji jarak, dan kemiri masuk kode 5 

 

21. Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kakus/WC yang dapat 

digunakan oleh rumah tangga.  

a. Bersama,adalah apabila fasilitas tempat buang air besar digunakan bersama dengan 

beberapa rumah tangga tertentu. Tidak ada batasan berapa rumah tangga yang 

menggunakan secara bersama-sama, selama penggunaannya terbatas pada 

beberapa rumah tangga. 

b. Umum,adalah apabila fasilitas tempat buang air besar yang penggunaannya tidak 

terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapa saja dapat menggunakannya. 

Contoh MCK yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, dan sejenisnya. 

c. Tidak ada,apabila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat 

buang air besar, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar 

(tanah/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam, dan lainnya. 

22. Tempat pembuangan akhir tinja 

a. Tangki adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya 

terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun 

tidak, termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai Saluran Pembuangan 

Air Limbah (SPAL) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota. Dalam sistem 

pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah rumah tangga tidak ditampung di 

dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat 

pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah 

sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian 

yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke 

tanah atau badan air (sungai, danau, laut). 

Pada beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, 

seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari 

logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat 

pembuangan. Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini 

dianggap sebagai tangki; 

b. Kolam/sawah, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah; 

c. Sungai/danau/laut, bila limbahnya dibuang ke sungai/danau/laut; 

d. Lobang tanah, bila limbahnya dibuang ke dalam lobang tanah yang tidak diberi 

pembatas/tembok (tidak kedap air); 

e. Pantai/tanah lapang/kebun, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah 

lapang, termasuk dibuang ke kebun; 

f. Lainnya, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.  

23. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program penanggulangan 

kemiskinan yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) yang memiliki anggota rumah tangga yang berusia 0-15 tahun dan/atau ibu 

hamil/nifas. Bantuan diberikan melalui ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak 
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pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu, maka nenek, tante/bibi atau 

kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). 

24. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 

orang miskin yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan jaminan pemeliharaan 

kesehatan masyarakat miskin, kartu sehat, kartu miskin, kartu JPK-Gakin, askeskin, atau 

SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau kartu jamkesmas.   

25. Keluarga Berencana adalah suatu alat untuk mencegah kehamilan yang dipergunakan 

selama 30 hari terakhir. Alat KB tersebut seperti tubektomi, vasektomi, IUD/spiral, 

suntikan KB, susuk KB/norplan/implanon/alwalit, pil KB, kondom, tisu KB, kondom 

wanita, tidak termasuk cara tradisional (seperti pantang berkala/sistem kalender, 

senggama terputus, menyusui dengan sengaja untuk KB, jamu, urut, dan lainnya).   

26. Desil adalah sembilan nilai yang membagi seperangkat data yang telah diurutkan 

menjadi 10 bagian yang sama yang selanjutnya disebut Kelompok Desil. Desil 

disimbolkan dengan D1 (Desil ke-1), D2 (Desil ke-2), ..., D9 (Desil ke-9). Dalam publikasi 

ini, pengurutan dilakukan berdasarkan nilai estimasi pengeluaran rumah tangga dari 

yang terkecil sampai terbesar. Kelompok Desil 1 diinterpretasikan sebagai rumah tangga 

dengan nilai pengeluaran lebih kecil dari D1, Kelompok Desil 2 diinterpretasikan sebagai 

kelompok rumah tangga yang pengeluarannya berada diantara D1 dan D2, dan 

seterusnya. Sebagai contoh, jika ada 100 data rumah tangga yang nilai pengeluarannya 

telah diurutkan dari rumah tangga yang memiliki pengeluaran terendah (rumah tangga 

ke-1) sampai yang tertinggi (rumah tangga ke-100). Maka, penduduk yang termasuk 

dalam Kelompok Desil 1 adalah rumah tangga urutan 1 sampai dengan 10. Kelompok 

Desil 2 adalah rumah tangga urutan ke-11 sampai ke-20, dan seterusnya.   Untuk hasil 

PPLS 2011 dibedakan menjadi 4 desil yaitu: 

- Desil 1: ≤10 persen rumah tangga dengan status kondisi sosial ekonomi 

terendah. 

- Desil 2: 10 – 20 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi 

terendah (diatas Desil 1).  

- Desil 3 : 20 – 30 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi 

terendah (diatas Desil 2). 

- Desil >3: >30 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah 

(diatas Desil 3)  

 

3.3. Metode Penghitungan Kemiskinan Makro 

a. Konsep 

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan 

dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

 

b. Sumber Data 

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2012 dengan 
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jumlah sampel 71.138 rumah tangga. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei 

Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi 

dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan. 

 

c. Metode 

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari 

dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-

Makanan (GKNM), sebagai berikut: 

GK= GKM + GKNM 

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing 

provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. 

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan 

minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket 

komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-

umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan 

lemak, dll). 

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk 

perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-

makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 

jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan. 

 

d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan 

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk 

yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis 

Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk 

referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM. 

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil 

dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per 

kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan 

dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar 

dalam menghitung adalah: 
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GKMjp = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum 

disetarakan  menjadi 2100 kilokalori) provinsi p. 

Pjkp = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p. 

Qjkp = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di 

daerah j di provinsi p. 

Vjkp = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j 

provinsi p. 

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan). 

p = Provinsi ke-p. 
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Selanjutnya GKMj tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 

2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, 

sehingga: 
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Kjkp = kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p. 

jpHK  = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p. 

 

2100´= jpjp KHGKM , 

 

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan enerji 

setara dengan 2100 kilokalori/kapita/ hari  

j = Daerah (perkotaan/perdesan) 

p = Provinsi p 

 

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi 

non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai 

kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan 

menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok terhadap total 

pengeluaran komoditi/ sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. 

Rasio tersebut dihitung dari hasil SPKKD 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci 

dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan 

secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut: 
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GKNMjp = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis 

kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan 

provinsi p. 

Vkjp = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-

makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul 

konsumsi). 

rkj = Rasio pengeluaran komoditi/ sub-kelompok non-

makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan 

daerah j (kota+desa). 

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih. 

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan). 

p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan). 
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Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan 

dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu 

provinsi dihitung dengan: 

 

 
p

p

p
P

PM
PM =% × 100% 

%PMp = % Penduduk miskin di provinsi p. 

PMp = Jumlah penduduk miskin di provinsi p. 

Pp = Jumlah penduduk di provinsi p. 

 

Penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin 

provinsi atau: 
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PMI = Penduduk miskin Indonesia. 

PMp = Penduduk miskin provinsi p. 

n = Jumlah provinsi. 

 

Persentase penduduk miskin nasional adalah: 

 

I

I
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P
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PM =% ×100% 

 

%PMI = Persentase penduduk miskin (secara nasional). 

PMp = Jumlah penduduk miskin (secara nasional). 

PI = Jumlah penduduk Indonesia. 

Sementara itu yang disebut penduduk sangat miskin (SM) adalah penduduk yang 

pengeluaran untuk konsumsinya < 0,8 * GK (GK= Garis Kemiskinan). 

3.4. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam publikasi ini adalah analisis deskriptif dalam 

bentuk tabel dan gambar/grafik. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis sederhana 

tetapi dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Analisis deskriptif digunakan untuk 

mempermudah dalam penjelasan atau penafsiran keadaan suatu hal secara umum dengan 

membaca tabel atau grafik. Pada publikasi ini analisis deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran umum konsisi sosial ekonomi rumah tangga sasaran PPLS 2011 berdasarkan 

variabel-variabel yang telah dipilih. Sehingga informasi mengenai kondisi sosial ekonomi rumah 

tangga sasaran akan dapat diperoleh guna kepentingan lebih lanjut. 
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BAB IV 

KONDISI KEMISKINAN MAKRO INDONESIA 

 

 

4.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Makro di Indonesia, 1999-2011 

Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 1999-2011 

ditunjukkan pada Gambar 4.1. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan 

persentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut perkembangan tingkat 

kemiskinan di Indonesia relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. 

Gambar 4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia,  

1999-2011 

 

Pada periode 1999-2005 terlihat adanya tren penurunan, meskipun jumlah 

penduduk miskin pada tahun 2002 mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan 

dengan tahun 2001. Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 

1999-2005 sebesar 12,87 juta jiwa, yaitu 47,97 juta jiwa pada tahun 1999 menjadi 

35,10 juta jiwa tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk 

miskin dari sebesar 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 15,97 persen pada tahun 

2005. Kemudian pada tahun 2006 terjadi kenaikan baik secara absolut maupun relatif 

yaitu masing-masing sebesar 39,30 juta jiwa dan 17,75 persen dibanding dengan 

keadaan tahun 2005. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diindikasikan menjadi 

salah satu faktor penyebab naiknya angka kemiskinan pada tahun 2006 tersebut. 

Penurunan tingkat kemiskinan kembali terjadi pada periode 2006-2011. Pada 

periode 2006-2011 jumlah penduduk miskin turun sebanyak 9,28 juta jiwa, yaitu dari 

sebesar 39,30 juta jiwa pada tahun 2006 menjadi sebesar 30,02 juta jiwa pada tahun 

2011. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,75 

persen pada tahun 2006 menjadi 12,49 persen pada tahun 2011. 

Penaggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar 

seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pada era 

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, pemerintah menetapkan penanggulangan 
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kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Prioritas pada penanggulangan 

kemiskinan dilanjutkan oleh KIB II. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan 

kemiskinan, Presiden mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dikeluarkannya Perpres tersebut adalah untuk 

mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden untuk menurunkan angka 

kemiskinan hingga 8-10 persen pada akhir tahun 2014. Skenario target penurunan 

angka kemiskinan sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 4.2 

Gambar 4.2 Skenario Pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan 2014 

 

Disamping sebagai permasalahan nasional, kemiskinan juga merupakan 

permasalahan dunia. Hal ini terlihat dari Deklarasi Milenium (Millenium Declaration) 

yang telah disepakati pada bulan September 2000 oleh 189 negara anggota PBB 

(Persatuan Bangsa-Bangsa), termasuk Indonesia. Deklarasi tersebut dikenal dengan 

tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals atau MDGs). Tujuan 

pembangunan milenium terdiri 8 tujuan (goals) yang ingin dicapai pada tahun 2015. 

Target MDGs menyebutkan bahwa pada tahun 2015 tingkat kemiskinan ekstrem harus 

diturunkan hingga menjadi separuh dari keadaan di tahun 1990. Dengan memakai garis 

kemiskinan perhitungan BPS, berarti pada tahun 2015 angka kemiskinan diharapkan 

turun menjadi 7,55 persen karena angka kemiskinan nasional tahun 1990 adalah 

sebesar 15,1 persen. 

Sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, maka jumlah penduduk 

sangat miskin juga mengalami penurunan. Apabila dilihat penduduk dengan status 

sangat miskin selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2008-2011, baik jumlah maupun 

persentase penduduk sangat miskin juga menunjukkan tren yang menurun (Gambar 

4.3). Penduduk sangat miskin pada tahun 2008 sebanyak 20,33 juta jiwa menurun 

menjadi 16,51 juta jiwa pada tahun 2011 atau berkurang sebanyak sekitar 3,8 juta jiwa 

selama perode tersebut. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk 

sangat miskin dari sebesar 8,96 persen pada tahun 2008 menjadi sebesar 6,87 persen 
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pada tahun 2011. Selama periode tersebut apabila diperhatikan laju penurunannya, 

maka terlihat laju penurunan jumlah dan persentase penduduk sangat miskin 

cenderung melambat.  

Gambar 4.3. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Sangat Miskin di 

Indonesia, 2008-2011 

 

Sumber: Susenas 2008-2011 

 

4.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau Tahun 2011 

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut pulau 

berdasarkan Susenas Maret 2011. Dari tabel tersebut tampak bahwa persentase 

penduduk miskin terbesar berada di Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 25,95 

persen, sementara persentase penduduk miskin terkecil di Pulau Kalimantan, yaitu 

sebesar 6,92 persen.Hal ini diduga karena pembangunan belum merata di seluruh 

bagian Indonesia, pembangunan di daerah timur Indonesia masih terbatas apabila 

dibandingkan dengan pembangunan di daerah barat. 

Tabel 4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau Tahun 2011 

Pulau 
Jumlah Penduduk Miskin (000) 

Persentase Penduduk 

Miskin (%) 

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Sumatera 2.135,75 4.315,91 6.451,66 10,63 13,80 12,56 

Jawa 7.518,72 9.208,27 16.726,99 9,32 16,12 12,14 

Bali & Nusa 

Tenggara 
658,13 1.415,78 2.073,91 12,63 17,57 15,63 

Kalimantan 265,44 704,11 969,55 4,49 8,70 6,92 

Sulawesi 354,98 1.789,60 2.144,58 6,00 15,35 12,20 

Maluku & 

Papua 
113,74 1.538,52 1.652,26 5,70 35,20 25,95 

Indonesia 11.046,75 18.972,18 30.018,93 9,23 15,72 12,49 

         Sumber: Susenas Maret 2011 
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Dilihat dari jumlah penduduk, sebagian besar penduduk miskin berada di Pulau Jawa 

(16,73 juta orang); sementara jumlah penduduk miskin terkecil berada di Pulau 

Kalimantan (0,96 juta orang). 

 

4.3. Disparitas Intensitas Kemiskinan Antar Provinsi 

Permasalahan kemiskinan di Indonesia bukan hanya terbatas pada jumlah atau 

persentasenya yang tinggi, tetapi juga pada disparitas antar wilayah (provinsi atau 

kabupaten dan kota) yang sangat tinggi. Semakin tinggi jumlah dan persentase 

kemiskinan di suatu wilayah, maka diperlukan penanganan yang lebih di wilayah 

tersebut. Untuk mempertajam penanganan masalah kemiskinan, diperlukan kategori 

tingkat kemiskian, yaitu penduduk sangat miskin dan penduduk miskin. Dengan 

mengetahui kategori tersebut, maka penanganannya akan berbeda.  

4.3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Sangat Miskin 

Jumlah penduduk sangat miskin antar provinsi menunjukkan disparitas cukup 

tinggi. Berdasarkan Gambar 4.4 jumlah penduduk yang sangat miskin pada Maret 2011 

terkonsentrasi di provinsi yang berada di Pulau Jawa, karena memang sebagian besar 

penduduk tinggal di Pulau Jawa. Sedangkan, yang paling rendah berada di Pulau 

Kalimantan, sebagian Pulau Sulwesi dan Provinsi Maluku Utara. 

Gambar 4.4 Jumlah Penduduk Sangat Miskin menurut Provinsi di Indonesia, 

Tahun 2011 

 

Sumber: Susenas Maret 2011 

Pola ini akan berubah pada saat dilihat persentase penduduk sangat miskin. 

Papua dan Papua Barat merupakan provinsi dengan persentase penduduk sangat 

miskin tertinggi, yaitu mencapai di atas 20 persen, sementara Provinsi DKI Jakarta 

merupakan provinsi dengan persentase penduduk sangat miskin terendah, yakni 

tercatat sekitar 2 persen. Untuk lebih jelasnya disparitas persentase penduduk sangat 

miskin antar provinsi dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Persentase Penduduk Sangat Miskin menurut Provinsi di Indonesia, 

Tahun 2011 

 
Sumber: Susenas Maret 2011 

 

 

4.3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 

Sama halnya dengan penduduk sangat miskin, disparitas antar provinsi untuk 

penduduk miskin juga cukup tinggi.  Jumlah penduduk miskin juga terkonsentarasi di 

Pulau Jawa. Gambar disparitas penduduk miskin dapat dilihat pada Gambar 4.6.  

Gambar 4.6 Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Indonesia, 

Tahun 2011 

 
Sumber: Susenas Maret 2011 

 

Disparitas yang cukup tinggi dapat dilihat di kawasan barat (Sumatera-Jawa-

Bali) dengan kawasan timur (selain  Sumatera-Jawa-Bali). Banyak provinsi di kawasan 

timur yang tingkat kemiskinannya jauh lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan 

nasional tahun 2011 (12,49 persen). Namun demikian hampir 80 persen penduduk 

miskin tinggal di kawasan barat.   
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Gambar 4.7 Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Indonesia, 

Tahun 2011 

 
Sumber: Susenas Maret 2011 

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut 

provinsi pada kondisi Maret 2011. Dari angka kemiskinan tahun 2011 antar provinsi 

terlihat bahwa ada 14 (empat belas) provinsi yang dapat dikategorikan memiliki 

persentase penduduk miskin yang relatif rendah (angkanya berada di bawah hard core, 

yaitu di bawah 10 persen). Keeempat belas provinsi tersebut adalah Maluku Utara (9,18 

persen), Sumatera Barat (9,04 persen), Jambi (8,65 persen), Kalimantan Barat (8,60), 

Sulawesi Utara (8,51 persen), Riau (8,47 persen), Kepulauan Riau (7,40 persen), 

Kalimantan Timur (6,77 persen), Kalimantan Tengah (6,56 persen), Banten (6,32 

persen),  Bangka Belitung (5,75 persen), Kalimantan Selatan (5,29 persen), Bali (4,20 

persen), dan  Provinsi DKI Jakarta (3,75 persen).   

19 provinsi lainnya, masing-masing terdapat 15 dan 2 provinsi yang memiliki 

persentase penduduk miskin antara 10-20 persen dan 20-30 persen, serta hanya 2 

provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin di atas 30 persen. Provinsi yang 

memiliki persentase penduduk miskin terbesar (di atas 30 persen) adalah Papua Barat 

(31,92) dan Papua (31,98 persen). 
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Tabel 4.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi 

dan Daerah Maret 2011 
              

Provinsi 
Jumlah Penduduk Miskin (000) 

Persentase Penduduk 

Miskin (%) 

Kota Desa K+D Kota Desa K+D 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Aceh 176,02 718,78 894,81 13,69 21,87 19,57 

Sumatera Utara 691,13 790,18 1.481,31 10,75 11,89 11,33 

Sumatera Barat 140,49 301,59 442,09 7,42 10,07 9,04 

Riau 141,92 340,13 482,05 6,37 9,83 8,47 

Jambi 108,17 164,51 272,67 11,19 7,53 8,65 

Sumatera Selatan 409,15 665,66 1.074,81 15,15 13,73 14,24 

Bengkulu 95,28 208,33 303,60 17,74 17,39 17,50 

Lampung 241,94 1.056,77 1.298,71 12,27 18,54 16,93 

Bangka Belitung 25,32 46,74 72,06 4,11 7,35 5,75 

Kepulauan Riau 106,35 23,21 129,56 7,35 7,65 7,40 

DKI Jakarta 363,42 - 363,42 3,75 - 3,75 

Jawa Barat 2.654,69 1.993,93 4.648,63 9,26 13,32 10,65 

Jawa Tengah 2.092,51 3.014,85 5.107,36 14,12 17,14 15,76 

DI Yogyakarta 304,34 256,55 560,88 13,16 21,82 16,08 

Jawa Timur 1.768,23 3.587,98 5.356,21 9,87 18,19 14,23 

Banten 335,53 354,96 690,49 4,61 9,75 6,32 

Bali 92,95 73,28 166,23 3,91 4,65 4,20 

NTB 448,14 446,63 894,77 23,67 16,90 19,73 

NTT 117,04 895,87 1.012,90 12,50 23,36 21,23 

Kalimantan Barat 84,47 295,64 380,11 6,33 9,59 8,60 

Kalimantan Tengah 29,36 117,54 146,91 3,91 7,89 6,56 

Kalimantan selatan 59,47 135,15 194,62 3,84 6,34 5,29 

Kalimantan Timur 92,14 155,77 247,90 4,06 11,21 6,77 

Sulawesi Utara 77,25 117,65 194,90 7,46 9,37 8,51 

Sulawesi Tengah 61,90 361,74 423,63 9,46 17,89 15,83 

Sulawesi Selatan 137,02 695,89 832,91 4,61 13,57 10,29 

Sulawesi Tenggara 29,84 300,17 330,00 4,80 18,24 14,56 

Gorontalo 19,29 178,98 198,27 5,37 25,65 18,75 

Sulawesi Barat 29,68 135,19 164,86 10,77 14,83 13,89 

Maluku 59,60 300,72 360,32 10,24 30,54 23,00 

Maluku Utara 8,09 89,22 97,31 2,80 11,58 9,18 

Papua Barat 10,78 239,06 249,84 6,05 39,56 31,92 

Papua 35,27 909,53 944,79 4,60 41,58 31,98 

Indonesia 11.046,75 18.972,18 30.018,93 9,23 15,72 12,49 

Sumber: Susenas  Maret 2011 

 

4.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

Dimensi lain selain jumlah dan persentase penduduk miskin yang perlu 

diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus 

mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus 

harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. 

Pada periode Maret 2010-Maret 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 

2,21 pada Maret 2010 menjadi 2,08 pada Maret 2011. Demikian pula Indeks Keparahan 

Kemiskinan turun dari 0,58 menjadi 0,55 pada periode yang sama (Tabel 4.3). 

Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran 
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penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan 

pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. 

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2011, 

nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 1,52 sementara di 

daerah perdesaan mencapai 2,63. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk 

perkotaan hanya 0,39 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,70. Dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dari daerah 

perkotaan. 

Tabel 4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

(P2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2010-Maret 2011 

 

Indeks / Tahunan Kota Desa 
Kota + 

Desa 

(1) (2) (3) (4) 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)    

 Maret 2010 1,57 2,80 2,21 

 Maret 2011 1,52 2,63 2,08 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)    

 Maret 2010 0,40 0,75 0,58 

 Maret 2011 0,39 0,70 0,55 

Sumber: Susenas Maret 2010, 2011 

 

4.5. Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Indonesia, 2009-2011 

4.5.1 Karakteristik Sosial Demografi 

Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota 

rumah tangga, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala 

rumah tangga dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga (dilihat dari indikator rata-

rata lamanya bersekolah kepala rumah tangga) 

Rumah tangga miskin cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang 

lebih banyak. Karena rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran 

yang tinggi. Tingkat kematian anak pada rumah tangga miskin juga relatif tinggi akibat 

kurangnya pendapatan dan akses kesehatan serta pemenuhan gizi anak mereka. Jumlah 

anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningkatan sumber daya 

manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak. Dari Tabel 4.4 terlihat 

secara rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin di Indonesia 

pada tahun 2009-2011 yaitu 4 orang, sedangkan pada rumah tangga tidak miskin 

berjumlah sekitar 3 orang saja. Indikasi ini membuktikan bahwa rata-rata jumlah 
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anggota rumah tangga miskin lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga tidak 

miskin.  

Tabel 4.4 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah 

Tangga Tidak Miskin, 2009-2011 

  2009 2010 2011 

1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga :       

- Miskin 4,88 4,82 4,77 

- Tidak Miskin 3,87 3,79 3,77 

2. Persentase Wanita sebagai Kepala 

Rumah tangga : 

      

- Miskin 14,6 13,42 13,36 

- Tidak Miskin 8,95 15,46 13,95 

3. Rata-rata umur kepala rumah tangga 

(tahun) : 

      

- Miskin 47,29 49,37 47,18 

- Tidak Miskin 46,62 48,79 45,56 

4. Rata-rata lama sekolah kepala 

rumahtangga (tahun): 

      

- Miskin 4,77 4,51 4,15 

- Tidak Miskin 7,59 7,30 7,25 
Sumber: Susenas 2009,2010, dan 2011 

 

Rata-rata umur kepala rumah tangga digunakan untuk melihat distribusi umur 

dan produktivitas kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Meskipun 

demikian hubungan antara kedua variabel tersebut tidak selalu linier. Dari Tabel 4.4 

terlihat bahwa rata-rata umur kepala rumah tangga miskin dari tahun 2009-2011 lebih 

tinggi dibanding rata-rata umur kepala rumah tangga tidak miskin. 

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama 

dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong 

penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. 

Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya 

pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan 

mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.  Di sektor informal seperti pertanian, 

peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil 

pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada 

akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh 

kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan 

maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh 

rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 

2004). Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga 

miskin lebih pendek dibandingkan dengan kepala rumah tangga tidak miskin, yaitu 4 

tahun saja dibandingkan dengan 7 tahun.  Artinya KRT miskin memiliki pendidikan 
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hanya sampai pada tingkat sekolah dasar saja (SD) bahkan tidak lulus SD karena hanya 

4 tahun saja rata-rata lama bersekolahnya.  

4.5.2 Karakteristik Pendidikan 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk 

menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan 

Nasional No. 2/1989. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat 

dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 

tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun 

di SLTP secara merata. 

Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting, karena pendidikan 

sangat mempengaruhi kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik akan 

mempunyai peluang yang lebih kecil menjadi miskin. Menurut Surwati (2005) 

keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan 

kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan 

juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan 

memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya 

menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Karakteristik 

pendidikan yang diuraikan di sini adalah tingkat pendidikan tertinggi (pendidikan 

dasar) kepala rumah tangga.  

Tabel 4.5 Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, Menurut Pendidikan Kepala 

Rumah tangga, 2009-2011 

  Tidak Tamat SD SD SLTP 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Miskin 40,51 39,54 44,35 39,89 39,92 37,76 11,20 11,86 10,34 

Tidak 

Miskin 
23,85 22,62 24,60 31,13 30,71 29,09 14,54 14,85 15,13 

 

Tabel 4.5 (Lanjutan) 

  SLTA Perguruan Tinggi 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Miskin 7,94 8,35 7,30 0,46 0,32 0,25 

Tidak 

Miskin 22,64 23,61 23,05 7,84 8,21 8,14 

Sumber: Susenas 2009,2010, 2011 

 

Pada Tabel 4.5 disajikan distribusi karakteristik tingkat pendidikan tertinggi 

kepala rumah tangga miskin dan tidak miskin dari tahun 2009-2011. Terlihat bahwa 

persentase kepala rumah tangga miskin yang tidak tamat SD dan hanya tamat SD saja 

lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang tamat SLTP. Kemudian 

apabila dilihat trennya, ternyata persentase rumah tangga miskin dengan  KRT yang 
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berpendidikan SLTP berkurang, dari 11,20 persen pada tahun 2009 menjadi 10,34 pada 

tahun 2011.  

4.5.3 Karakteristik Ketenagakerjaan 

Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya 

perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau 

sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin 

seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani 

gurem, nelayan, buruh tani, dan perkebunan. 

Distribusi rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama kepala 

rumah tangga disajikan pada Tabel 4.6. Dari tabel tersebut terlihat bahwa KRT pada 

rumah tangga miskin yang tidak bekerja pada tahun 2009 yaitu sebesar 12,99 persen 

dan pada tahun 2011 turun menjadi 4,64 persen. Persentase rumah tangga miskin yang 

penghasilan utamanya dari sektor pertanian maupun sektor industri juga mengalami 

penurunan. Ini dapat menjadi indikasi bahwa mereka telah pindah ke sektor lainnya 

seperti perdagangan, jasa atau sektor lainnya. Berbeda dengan rumah tangga yang tidak 

miskin, yang sumber penghasilan utamanya bersumber dari sektor industri malah 

mengalami kenaikan.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, Menurut Sumber Penghasilan 

Utama Kepala Rumah tangga, 2009-2011 

  Tidak Bekerja Pertanian Industri Lainnya 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Miskin 12,99 8,39 4,64 64,65 57,78 56,11 11,29 8,81 8,45 24,06 25,03 30,81 

Tidak 

Miskin 
13,20 5,85 6,12 47,37 34,60 31,00 9,83 10,67 10,87 42,81 48,89 52,00 

Sumber: Susenas 2009,2010, 2011 

Pola distribusi seperti yang terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa lebih 

dari separuh kepala rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor 

pertanian. Perbandingan antar sumber penghasilan utama dari tahun 2009 – 2011 

dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Sumber 

Penghasilan Utama Kepala Rumah tangga, 2009-2011 

 

 

Sumber: Susenas 2009, 2010, 2011 

 

Memang terdapat beberapa masalah pembangunan pertanian di Indonesia, 

antara lain, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi 

kualitas, faktanya lahan pertanian sudah mengalami degradasi yang luar biasa dari sisi 

kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk an-organik. Berdasarkan Data Katalog BPS, 

Juli 2012, Angka Tetap (ATAP) tahun 2011, untuk produksi komoditi padi mengalami 

penurunan produksi Gabah Kering Giling (GKG) hanya mencapai  65,76 juta ton dan 

lebih rendah 1,07 persen dibandingkan tahun 2010. Jagung sekitar 17,64 juta ton 

pipilan kering atau 5,99 persen lebih rendah tahun 2010, dan kedelai sebesar 851,29 

ribu ton biji kering atau 4,08 persen lebih rendah dibandingkan 2010, sedangkan 

kebutuhan pangan selalu meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk Indonesia. 

Masalah lain yang dialami saat ini adalah terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur 

penunjang pertanian yang penting, seperti pembangunan dan pengembangan waduk. 

Karena itu, revitalisasi waduk sesungguhnya harus menjadi prioritas karena tidak 

hanya untuk mengatasi kekeringan, tetapi juga untuk menambah layanan irigasi 

nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, 42 waduk saat 

ini dalam kondisi waspada akibat berkurangnya pasokan air selama kemarau. Sepuluh 

waduk telah kering, sementara 19 waduk masih berstatus normal.  

 

4.6. Kemiskinan Makro dan Kemiskinan Mikro 

4.6.1. Kemiskinan Makro 

Di Indonesia, angka kemiskinan makro/absolut dihitung menggunakan garis 

kemiskinan. Garis kemiskinan adalah ukuran atau indikator kesejahteraan yang 

menunjukkan kemampuan daya beli yang sama dari tahun ke tahun. Standar penilaian 
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kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum untuk memenuhi 

kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan (sandang, 

kesehatan, perumahan, dan pendidikan). Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan 

sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Standar kehidupan minimum untuk 

memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang 

pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. 

BPS sudah sejak lama memiliki banyak peran dalam mengumpulkan, 

menganalisis, mendistribusikan dan mempublikasikan hasil analisis dan pendataan 

terhadap masyarakat berbasis rumah tangga, terutama berkaitan dengan pengukuran 

kemiskinan makro. Pengukuran kemiskinan makro menggunakan data dari Susenas 

(Survei Sosial Ekonomi Nasional).  Dari hasil Susenas tersebut dapat dihasilkan jumlah 

dan persentase penduduk miskin menurut provinsi. Tingkat kemiskinan yang 

dihasilkan ini merupakan estimasi yang bersifat makro. Dengan demikian, kemiskinan 

makro ini paling sesuai untuk digunakan dalam pemantauan program penanggulangan 

kemiskinan antar waktu.   

4.6.2. Kemiskinan Mikro 

Untuk memenuhi kebutuhan pengguna data, guna mendukung Program 

Perlindungan Sosial, BPS mendapatkan tugas mengadakan pendataan yang nantinya 

dipakai sebagai dasar dalam program-program perlindungan sosial. Pendataan tersebut 

dimulai dari tahun 2005 yang disebut Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005, kemudian 

setiap tiga tahun data tersebut dilakukan update dengan nama Pendataan Program 

Perlindungan Sosial (PPLS). PPLS dimulai dari tahun 2008 dan yang terakhir adalah 

pada tahun 2011. Pendataan tahun PSE 2005 dan PPLS 2008 hanya mencakup rumah 

tangga RTSM, RTM dan RTHM, sedangkan untuk tahun 2011 pendataannya mencakup 

lebih banyak lagi. Data yang dikumpulkan dalam PPLS 2011 adalah data 40 persen 

rumah tangga menengah ke bawah, yang mengandung informasi lengkap nama dan 

alamat rumah tangga sasaran (RTS). Data yang dihasilkan tersebut merupakan data 

kemiskinan mikro. 

Hasil dari PPLS tahun 2011 oleh BPS diserahkan ke Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk dijadikan sebagai Basis Data Terpadu. 

Basis Data Terpadu dipergunakan untuk berbagai program bantuan dan perlindungan 

sosial tahun 2012-2014. Di dalam mengkategorikan Basis Data Terpadu, TNP2K 

menggunakan pendekatan relatif, yaitu dengan menggunakan kelompok desil. Tentunya 

standar ini akan berubah antar waktu dan antar tempat. Tujuan TNP2K dalam 

mengkategorikan kelompok (Desil 1 – 4) penduduk miskin tersebut agar lebih fokus 

pada segmen populasi terbawah. 

Kemiskinan mikro sangat relevan khususnya apabila pemerintah dihadapkan 

pada keterbatasan sumber daya dan program penanggulangan kemiskinan/ 

perlindungan sosial yang hanya difokuskan pada segmen termiskin tertentu, misalnya 

pada 10 persen atau 20 persen termiskin dari populasi. Pada saat inilah pendekatan 

kemiskinan relatif lebih tepat untuk digunakan, sehingga pendekatan kemiskinan mikro 
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ditujukan sebagai dasar perhitungan atau pertimbangan dalam mendesain program 

yang ditargetkan untuk membantu masyarakat miskin. 

4.6.3. Perbandingan Kemiskinan Makro dan Kemiskinan Mikro 

Pada Gambar 4.9 disajikan perbandingan antara jumlah penduduk secara 

nasional pada kelompok desil 1 (desil 1 merupakan hasil estimasi pengeluaran 

konsumsi terbawah rumah tangga) dengan jumlah penduduk sangat miskin dan miskin 

secara nasional (yang didapatkan dari data Susenas 2011). Dari gambar tersebut 

terlihat bahwa rumah tangga sangat miskin (RTSM) berada pada sekitar 5 persen 

kelompok terbawah dari Data PPLS 2011, sedangkan rumah tangga miskin (RTM)  

berada di bawah 10 persen kelompok terbawah dari PPLS 2011 atau dibawah desil 1.  

Gambar 4.9 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin menurut  

Data Susenas 2011 dan PPLS 2001. 

 

Sumber: Diolah dari Susenas 2011 dan PPLS 2011 

Apabila dilihat sampai dengan level provinsi juga akan menunjukkan hasil yang 

tidak begitu jauh berbeda. Sebagai contoh pada Tabel 4.7 dapat dilihat perbandingan 

antara jumlah penduduk miskin (hasil Susenas) dengan jumlah penduduk pada 10 

persen kelompok kesejahteraan terbawah/ desil 1 (hasil PPLS 2011).  
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Tabel 4.7 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi Berdasarkan Data 

Susenas 2011 dan PPLS 2001 

Provinsi 
Miskin  

(Susenas 2011) 

Desil 1 

(PPLS 2011) 

(1) (2) (3) 

Aceh           895,009            801,302  

Sumatera Utara        1,481,519         1,554,914  

Sumatera Barat           442,170            468,056  

Riau           482,092            418,840  

Jambi           272,720            262,596  

Sumatera Selatan        1,074,935            889,743  

Bengkulu           303,688            258,423  

Lampung        1,298,869         1,252,585  

Bangka Belitung              72,080               62,934  

Kepulauan Riau           129,573               78,763  

DKI Jakarta           363,437            478,141  

Jawa Barat        4,648,864         4,927,835  

Jawa Tengah        5,097,064         5,311,175  

DI Yogyakarta           560,943            561,343  

Jawa Timur        5,369,920         5,174,675  

Banten           690,533            763,715  

Bali           166,256            221,560  

NTB           894,895            865,354  

NTT        1,013,135            970,482  

Kalimantan Barat           380,178            399,520  

Kalimantan Tengah           146,940            124,666  

Kalimantan selatan           194,663            202,395  

Kalimantan Timur           247,953            285,576  

Sulawesi Utara           194,963            222,173  

Sulawesi Tengah           423,727            426,049  

Sulawesi Selatan           833,064            828,973  

Sulawesi Tenggara           330,086            327,991  

Gorontalo           198,318            157,679  

Sulawesi Barat           164,900            157,320  

Maluku           360,463            342,283  

Maluku Utara              97,343               96,207  

Papua Barat           249,958            255,314  

Papua           945,181         1,156,224  

Indonesia     30,025,441      30,304,806  

 
Sumber: BPS dan TNP2K, 2011 

 

Kategorisasi segmentasi per desil yang dilakukan dalam Basis Data Terpadu ini 

akan sangat berguna untuk mendesain berbagai program perlindungan sosial, misalnya 

untuk menyesuaikan antara jumlah target penerima dengan alokasi anggaran program 

yang tersedia. Pendekatan kategorisasi dalam bentuk per desil memberikan fleksibilitas 

dan kemudahan kepada pengguna data, bahkan pengguna dapat melakukan 

penyesuaian penargetan sampai tingkat per satu persen, baik untuk penambahan atau 

pengurangan jumlah penerima manfaat (beneficiaries), dibandingkan jika pengguna 

hanya diberikan kategorisasi level makro.  
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BAB V 

KONDISI KEMISKINAN MIKRO  

BERDASARKAN DATA PPLS 2011 

 

 

Pada Bab sebelumnya dijelaskan bahwa angka kemiskinan mikro yang terbaru 

adalah dari data PPLS 2011. Berdasarkan hasil PPLS 2011 yang mencakup 40 persen 

rumah tangga terbawah di Indonesia tercatat sebanyak 25.200.959 rumah tangga. Dari 

angka tersebut yang terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur (4.605.917 rumah tangga) 

sementara yang terendah ada di Provinsi Maluku Utara (73.289 rumah tangga). Secara 

lengkap distribusi jumlah rumah tangga 40 persen terbawah menurut provinsi dan 

status kesejahteraannya disajikan pada Tabel 5.1.  

Tabel 5.1. Jumlah Rumah Tangga PPLS 2011 Menurut Provinsi 

dan Status Kesejahteraannya 

Kabupaten/ Kota 
Kelompok 

Total 
Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil >3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

11 Aceh 156.596 115.913 115.900 246.493 634.902 

12 Sumatera Utara 277.907 281.786 281.765 261.758 1.103.216 

13 Sumatera Barat 83.780 105.880 105.864 120.540 416.064 

14 Riau 76.777 90.416 90.409 117.880 375.482 

15 Jambi 52.205 66.857 66.852 68.175 254.089 

16 Sumatera Selatan 178.146 154.071 154.062 272.522 758.801 

17 Bengkulu 54.645 38.795 38.792 47.519 179.751 

18 Lampung 268.479 191.026 191.013 284.321 934.839 

19 Bangka Belitung 12.924 16.703 16.698 31.696 78.021 

21 Kep. Riau 15.793 28.355 28.352 22.459 94.959 

31 DKI Jakarta 92.679 89.725 89.724 45.044 317.172 

32 Jawa Barat 990.009 1.164.607 1.164.587 992.321 4.311.524 

33 Jawa Tengah 1.115.063 997.911 997.892 1.132.935 4.243.801 

34 DI Yogyakarta 132.240 114.451 114.449 115.594 476.734 

35 Jawa Timur 1.230.042 1.189.670 1.189.652 996.553 4.605.917 

36 Banten 136.951 246.542 246.538 243.033 873.064 

51 Bali 41.232 76.681 76.675 76.405 270.993 

52 NTB 192.976 158.823 158.821 291.521 802.141 

53 NTT 167.119 141.275 141.278 188.297 637.969 

61 Kalimantan Barat 71.713 93.225 93.211 143.969 402.118 

62 Kalimantan Tengah 25.774 33.300 33.292 68.765 161.131 

63 Kalimantan Selatan 40.934 70.722 70.715 89.981 272.352 

64 Kalimantan Timur 55.315 56.822 56.817 50.986 219.940 

71 Sulawesi Utara 43.936 65.130 65.124 44.342 218.532 

72 Sulawesi Tengah 82.778 69.918 69.913 71.197 293.806 

73 Sulawesi Selatan 160.629 189.883 189.872 373.236 913.620 

74 Sulawesi Tenggara 59.197 58.528 58.522 111.466 287.713 

75 Gorontalo 34.103 32.843 32.839 38.443 138.228 

76 Sulawesi Barat 27.300 28.291 28.290 58.962 142.843 

81 Maluku 55.752 36.699 36.691 39.780 168.922 

82 Maluku Utara 15.082 22.983 22.979 12.245 73.289 

91 Papua Barat 44.687 24.099 24.083   92.869 

94 Papua 220.037 113.038 113.082   446.157 

  INDONESIA 6.212.800 6.164.968 6.164.753 6.658.438 25.200.959 
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Pada bagian ini akan disajikan karakteristik rumah tangga hasil pendataan PPLS 

2011. Dalam pembahasan dan penyajian Tabel, 40 persen rumah tangga terendah ini 

akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu: Kelompok Desil 1 yang memuat 

kelompok 10 persen rumah tangga dengan pengeluaran terendah, Kelompok Desil 2 

yang berisi 10 persen rumah tangga dengan pengeluaran di atas rumah tangga pada 

Desil 1. Kelompok berikutnya adalah kelompok rumah tangga Desil 3 yang berisi 10 

persen rumah tangga dengan pengeluaran di atas kelompok rumah tangga Desil 2. Dan 

sisanya masuk dalam kelompok Desil > 3 yang merupakan rumah tangga dengan 

pengeluaran tertinggi hasil pendataan PPLS 2011. Dalam pembahasan di bagian ini 

perlu dicatat bahwa di beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak 

dilakukan pendataan PPLS 2011. Sehingga variabel-variabel khusus yang hanya ada di 

kusioner PPLS 2011 tidak tersedia di sini.  

 

5.1 Karakteristik Rumah Tangga 

5.1.1 Tempat Tinggal 

 Rumah atau tempat tinggal merupakan tempat istirahat dan berlindung.  Dari 

hasil PPLS 2011 terlihat bahwa rumah tangga yang memiliki rumah sendiri pada 

masing-masing kelompok dari kelompok desil 1 hingga desil >3 hampir sama berkisar 

antara 82,22 hingga 83,95 persen. Hal ini menunjukkan status kepemilikan rumah tidak 

dapat membedakan tingkat kesejahteraan rumah tangga pada umumnya. Untuk rumah 

tangga yang kepemilikan rumahnya adalah milik orang tua/sanak/saudara sekitar 10 

persen, mulai dari desil 1 sampai dengan desil >3. Jumlah rumah tangga menurut status 

penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati dapat dilihat pada Tabel 5.2 

 

Tabel. 5.2 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS 2011 Menurut Status Penguasaan 

Bangunan Tempat Tinggal dan Status Kesejahteraannya 

Status Kepemilikan Rumah 

Kelompok  

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Milik sendiri 5.108.248 82,22 5.125.673 83,14 5.175.209 83,95 

Kontrak 126.765 2,04 114.808 1,86 107.370 1,74 

Sewa 133.935 2,16 128.350 2,08 119.755 1,94 

Bebas sewa 150.604 2,42 134.505 2,18 127.325 2,07 

Dinas 10.868 0,17 14.040 0,23 15.301 0,25 

Milik orang 

tua/sanak/saudara 
636.453 10,24 612.771 9,94 583.199 9,46 

Lainnya 45.927 0,74 34.821 0,56 36.594 0,59 

TOTAL 6.212.800 100,00 6.164.968 100,00 6.164.753 100,00 
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Tabel. 5.2 (lanjutan) 

Status Kepemilikan Rumah 

Kelompok   

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Milik sendiri 5.496.548 82,55 20.905.678 82,96 

Kontrak 134.472 2,02 483.415 1,92 

Sewa 127.173 1,91 509.213 2,02 

Bebas sewa 147.733 2,22 560.167 2,22 

Dinas 20.496 0,31 60.705 0,24 

Milik orang tua/sanak/saudara 697.723 10,48 2.530.146 10,04 

Lainnya 34.293 0,52 151.635 0,60 

TOTAL 6.658.438 100,00 25.200.959 100,00 

 

Rumah yang baik harus memenuhi syarat kelayakan sebagai tempat tinggal.  

Beberapa variabel yang sering digunakan untuk menilai kelayakan sebuah tempat 

tinggal adalah lantai,  dinding dan atap. Semakin bagus kualitas dari lantai, dinding dan 

atap, mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang tinggi. Pada pendataan PPLS 2011 

jenis lantai dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu bukan tanah/bambu, tanah dan 

bambu. Persentase rumah tangga dengan jenis lantai bukan tanah/bambu pada 

kelompok desil 1 hanya 3.365.291 (54,17 %) rumah tangga, sedangkan pada desil >3 

rumah tangga dengan jenis lantai yang sama mencapai 5.347.673 (80,31 %) rumah 

tangga. Ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga akan 

semakin tinggi kualitas dari jenis lantainya. Sebaliknya rumah tangga yang memiliki 

jenis lantai yang berasal dari bambu semakin menurun persentasenya  seiring semakin 

tinggi tingkat kesejahteraannya. Untuk melihat jumlah rumah tangga menurut jenis 

lantai dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

 

Tabel. 5.3 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS 2011 Menurut Jenis Lantai dan 

Status Kesejahteraannya 

 

Jenis Lantai 

Kelompok  

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bukan tanah/bambu 3.365.291 54,17 3.873.471 62,83 4.297.426 69,71 

Tanah 2.545.647 40,97 2.006.654 32,55 1.630.464 26,45 

Bambu 301.862 4,86 284.843 4,62 236.863 3,84 

TOTAL 6.212.800 100,00 6.164.968 100,00 6.164.753 100,00 
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Tabel. 5.3 (lanjutan) 

Jenis Lantai 

Kelompok  

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Bukan tanah/bambu 5.347.673 80,31 16.883.861 67,00 

Tanah 1.152.052 17,30 7.334.817 29,11 

Bambu 158.713 2,38 982.281 3,90 

TOTAL 6.658.438 100,00 25.200.959 100,00 

 

 Informasi karakteristik berikutnya dari tempat tinggal adalah jenis dinding. Jenis 

dinding di bagi menjadi 4 kategori, yaitu: tembok, kayu, bambu dan lainnya. Secara 

logika, semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga, maka kualitas tempat 

tinggalnya pun akan meningkat. Salah satu indikasi kualitas tempat tinggal adalah 

kualitas dinding.  

 Dari Tabel 5.4 dapat dilihat persentase rumah tangga pada kelompok desil 1 -

yang merupakan kelompok rumah tangga dengan pengeluaran terendah- yang tinggal 

di rumah dengan dinding tembok sebesar 2.122.539 rumah tangga (34,16%), 

sedangkan pada kelompok desil >3 mencapai 3.900.404 rumah tangga (58,58%).  Hal 

sebaliknya terjadi pada rumah tangga yang menggunakan jenis dinding bambu. 

Persentase rumah tangga pada desil 1 yang menggunakan dinding bambu mencapai 

1.670.658 (26,89%) rumah tangga, sedangkan pada desil >3 rumah tangga yang 

menggunakan dinding bambu hanya 666.988 (10,02%). Secara total, data mengenai 

jenis dinding mengandung missing value sebanyak 392.529 (1,56%) rumah tangga. 

Missing value tersebut disebabkan karena beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan 

Papua Barat tidak didata dengan PPLS 2011. Rumah tangga yang tidak didata dengan 

PPLS 2011 tersebut variabelnya hanya berisi dari data dari Sensus Penduduk (SP) 2010, 

sedangkan variabel jenis dinding tempat tinggal tidak ditanyakan pada SP 2010, hal ini 

menyebabkan variabel tersebut kosong. 

Tabel 5.4 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS 2011 Menurut Jenis Dinding 

Tempat Tinggal dan Status Kesejahteraannya 

Jenis Dinding 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tembok 2.122.539 34,16 2.597.259 42,13 3.075.521 49,89 

Kayu 2.053.843 33,06 1.940.548 31,48 1.804.505 29,27 

Bambu 1.670.658 26,89 1.409.145 22,86 1.086.415 17,62 

Lainnya 156.148 2,51 123.571 2,00 109.840 1,78 

Missing Value *) 209.612 3,37 94.445 1,53 88.472 1,44 

TOTAL 6.212.800 100,00 6.164.968 100,00 6.164.753 100,00 
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Tabel 5.4 (lanjutan) 

Jenis Dinding 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Tembok 3.900.404 58,58 11.695.723 46,41 

Kayu 1.955.479 29,37 7.754.375 30,77 

Bambu 666.988 10,02 4.833.206 19,18 

Lainnya 135.567 2,04 525.126 2,08 

Missing Value *) 0 0,00 392.529 1,56 

TOTAL 6.658.438 100,00 25.200.959 100,00 

*) Missing value hanya ada di beberapa kabupaten Provinsi Papua Barat & Papua karena tidak didata dengan 

PPLS2011 

 

Pada umumnya jenis atap rumah yang dipergunakan adalah genteng. Tetapi ada 

wilayah tertentu yang sangat sulit untuk mendapatkan genteng, dan bila ada harganya 

pun sangat mahal, sehingga mereka memilih seng atau asbes sebagai pengganti genteng.  

Sebagian besar rumah tangga PPLS2011 tinggal di rumah dengan atap genteng dengan 

persentase diatas 60 persen dan tidak ada perbedaan yang besar antar kelompok 

rumah tangga. Jenis atap berikutnya yang banyak digunakan adalah seng dengan 

persentase di atas 20 persen. Persentase rumah tangga di kelompok rumah tangga desil 

1 yang menggunakan atap seng sebanyak 21,51 persen, sedangkan kelompok desil >3 

yang menggunakan atap seng sebesar 28,93 persen. Untuk lebih jelasnya, jumlah rumah 

menurut jenis atap dapat dilihat pada Tabel 5.5. Data jenis atap juga ada yang 

mengandung Missing Value, hal ini juga dikarenakan ada beberapa kabupaten di 

Provinsi Papua dan Papua Barat tidak didata dengan PPLS 2011.  

 

Tabel 5.5 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS 2011 Menurut Jenis Atap Tempat 

Tinggal dan  Status Kesejahteraannya 

Jenis Atap 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Beton 12.855 0,21 18.622 0,30 25.587 0,42 

Genteng 3.850.487 61,98 3.952.494 64,11 3.990.314 64,73 

Sirap 41.110 0,66 47.332 0,77 47.838 0,78 

Seng 1.336.378 21,51 1.403.746 22,77 1.449.693 23,52 

Asbes 254.964 4,10 238.943 3,88 232.899 3,78 

Ijuk/rumbia 362.058 5,83 302.308 4,90 244.613 3,97 

Lainnya 145.336 2,34 107.078 1,74 85.337 1,38 

Missing Value *) 209.612 3,37 94.445 1,53 88.472 1,44 

TOTAL 6.212.800 100,00 6.164.968 100,00 6.164.753 100,00 
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*) Missing value hanya ada di beberapa kabupaten Provinsi Papua Barat & Papua karena tidak didata dengan 

PPLS2011 

 

 

Tabel 5.5 (lanjutan) 

Jenis Atap 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Beton 44.986 0,68 102.050 0,40 

Genteng 4.013.636 60,28 15.806.931 62,72 

Sirap 64.657 0,97 200.937 0,80 

Seng 1.926.326 28,93 6.116.143 24,27 

Asbes 279.855 4,20 1.006.661 3,99 

Ijuk/rumbia 243.624 3,66 1.152.603 4,57 

Lainnya 85.354 1,28 423.105 1,68 

Missing Value *) 0 0,00 392.529 1,56 

TOTAL 6.658.438 100,00 25.200.959 100,00 

*) Missing value hanya ada di beberapa kabupaten Provinsi Papua Barat & Papua karena tidak didata dengan 

PPLS2011 

 

 

5.1.2 Sumber Air Minum 

Sumber air minum yang digunakan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan 

di bidang kesehatan. Sehingga air yang dipergunakan untuk minum haruslah air yang 

bersih. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik 

dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan 

aktivitas mereka sehari-hari. Air bersih sangat dipengaruhi oleh sumber air minum 

tersebut. Semakin jauh dari sumber pencemar, maka air tersebut akan semakin bersih 

dan sehat untuk dikonsumsi.  Air yang bersih dan layak untuk diminum adalah air yang 

bersumber, seperti dari air kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor, sumur terlindung, 

dan mata air terlindung. Pada Tabel 5.6 terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga 

PPLS 2011 mengunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum, yaitu sebanyak 

8.331.803 (33,06 %) rumah tangga.  
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Tabel 5.6 jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS 2011 Menurut Sumber Air Minum 

dan Status Kesejahteraannya 

Sumber Air Minum 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Air kemasan bermerk 5.673 0,09 9.224 0,15 14.426 0,23 

Air isi ulang 137.561 2,21 211.264 3,43 298.615 4,84 

Leding meteran 207.098 3,33 258.427 4,19 323.164 5,24 

Leding eceran 224.391 3,61 233.917 3,79 239.391 3,88 

Sumur bor/pompa 657.355 10,58 757.758 12,29 830.270 13,47 

Sumur terlindung 2.004.953 32,27 2.048.491 33,23 2.078.515 33,72 

Sumur tak terlindung 1.085.547 17,47 918.410 14,90 780.148 12,65 

Mata air terlindung 819.571 13,19 779.155 12,64 750.364 12,17 

Mata air tak terlindung 512.551 8,25 456.467 7,40 403.684 6,55 

Air sungai 324.242 5,22 280.858 4,56 246.930 4,01 

Air hujan 197.163 3,17 181.249 2,94 172.093 2,79 

Lainnya 36.695 0,59 29.748 0,48 27.153 0,44 

TOTAL 6.212.800 100,00 6.164.968 100,00 6.164.753 100,00 

 

Tabel 5.6 (lanjutan) 

Sumber Air Minum 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Air kemasan bermerk 32.447 0,49 61.770 0,25 

Air isi ulang 502.786 7,55 1.150.226 4,56 

Leding meteran 533.672 8,01 1.322.361 5,25 

Leding eceran 288.659 4,34 986.358 3,91 

Sumur bor/pompa 893.340 13,42 3.138.723 12,45 

Sumur terlindung 2.199.844 33,04 8.331.803 33,06 

Sumur tak terlindung 755.472 11,35 3.539.577 14,05 

Mata air terlindung 690.180 10,37 3.039.270 12,06 

Mata air tak terlindung 310.093 4,66 1.682.795 6,68 

Air sungai 241.611 3,63 1.093.641 4,34 

Air hujan 183.749 2,76 734.254 2,91 

Lainnya 26.585 0,40 120.181 0,48 

TOTAL 6.658.438 100,00 25.200.959 100,00 

 

5.1.3 Sumber Penerangan Utama dan Bahan Bakar untuk Memasak 

Sumber penerangan sangat diperlukan oleh setiap rumah tangga. Sumber 

penerangan utama bisa berasal dari listrik, petromak, atau pun pelita. Listrik memegang 

peranan yang vital dalam kehidupan. Dapat dikatakan bahwa listrik telah menjadi 
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sumber penerangan dan sumber energi dalam setiap kegiatan di rumah tangga, seperti, 

seperti untuk peralatan memasak, setrika, mencuci atau yang lainnya.   

Menurut hasil dari Pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, lebih dari 96 persen 

desa sebagian besar rumah tangganya menggunakan listrik sebagai sumber penerangan 

utama, baik listrik PLN maupun non PLN.  Hal ini sesuai dengan hasil dari PPLS 2011, 

bahwa sebagian besar rumah tangga sudah mengunakan listrik, baik listrik PLN 

maupun listrik non PLN. Tabel 5.7 menunjukkan persentase rumah tangga yang 

menggunakan sumber penerangan listrik yang semakin meningkat seiring 

meningkatnya status kesejahteraan kelompoknya. Persentase rumah tangga yang 

menggunakan listrik PLN pada kelompok pengeluaran terendah (Kelompok Desil 1) 

sebesar 4.927.367 (79,31%) rumah tangga dan pada kelompok rumah tangga 

pengeluaran tertinggi (Kelompok Desil >3) sebesar 5.815.472 (87,34%) rumah tangga. 

 

Tabel 5.7 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS 2011 Menurut Sumber Penerangan 

Utama dan Status Kesejahteraannya 

Sumber 

Penerangan 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Listrik PLN 4.927.367 79,31 5.218.230 84,64 5.349.031 86,77 

Listrik non PLN 291.011 4,68 262.770 4,26 258.648 4,20 

Petromak/aladin 93.570 1,51 62.327 1,01 51.362 0,83 

Pelita/sentir/obor 864.377 13,91 595.239 9,66 485.277 7,87 

Lainnya 36.475 0,59 26.402 0,43 20.435 0,33 

TOTAL 6.212.800 100,00 6.164.968 100,00 6.164.753 100,00 

 

  

Tabel 5.7 (lanjutan) 

Sumber Penerangan 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Listrik PLN 5.815.472 87,34 21.310.100 84,56 

Listrik non PLN 380.225 5,71 1.192.654 4,73 

Petromak/aladin 40.222 0,60 247.481 0,98 

Pelita/sentir/obor 405.153 6,08 2.350.046 9,33 

Lainnya 17.366 0,26 100.678 0,40 

TOTAL 6.658.438 100,00 25.200.959 100,00 

 

 Dalam hal penggunaan bahan bakar untuk memasak, sebagian besar rumah 

tangga PPLS 2011 menggunakan kayu bakar untuk memasak. Rumah tangga dengan 

tingkat kesejahteraan rendah biasanya menggunakan kayu bakar untuk bahan 

bakarnya, sedangkan untuk tingkat kesejateraan yang lebih tinggi akan beralih ke 
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minyak tanah ataupun gas/elpiji. Hal ini sesuai dengan kondisi rumah tangga hasil dari 

PPLS 2011. Tabel 5.8 memperlihatkan persentase jumlah rumah tangga yang 

menggunakan kayu bakar untuk memasak sebanyak 16.915.183 (67,12%) rumah 

tangga. Persentase pemakaian kayu bakar untuk memasak tertinggi ada pada kelompok 

rumah tangga Desil 1 dan persentase terendah pada kelompok rumah tangga Desil >3.  

Pemakaian bahan bakar tertinggi kedua adalah gas/elpiji. Hal ini sesuai dengan 

program dari pemerintah tentang pemberian tabung gas elpiji 3 kg, yang dimulai pada 

tahun 2007. Pada tanggal 28 November 2007, pemerintah telah menerbitkan Peraturan 

Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan 

Harga Liquefield Petroleum Gas (LPG) Tabung Tiga Kilogram. Peraturan tersebut sebagai 

bagian dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas/LPG yang telah dimulai pada bulan 

Mei tahun 2007. Program konversi minyak tanah ke gas ini didasarkan pada 

penghematan subsidi sektor minyak tanah untuk rumah tangga yang diprediksikan 

akan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak dunia yang terus 

melambung.   

Tabel 5.8 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS2011 Menurut Bahan Bakar/Energi 

Utama Untuk Memasak dan Status Kesejahteraannya 

Bahan Bakar 

Untuk Memasak 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Listrik 33.531 0,54 39.989 0,65 47.035 0,76 

Gas/elpiji 1.253.837 20,18 1.468.832 23,83 1.658.065 26,90 

Minyak tanah 227.289 3,66 259.543 4,21 300.512 4,87 

Arang/briket 30.596 0,49 32.170 0,52 32.498 0,53 

Kayu bakar 4.638.116 74,65 4.333.685 70,30 4.087.995 66,31 

Lainnya 29.431 0,47 30.749 0,50 38.648 0,63 

TOTAL 6.212.800 100,00 6.164.968 100,00 6.164.753 100,00 

 

Tabel 5.8 (lanjutan) 

Bahan Bakar Untuk 

Memasak 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Listrik 62.412 0,94 182.967 0,73 

Gas/elpiji 2.205.215 33,12 6.585.949 26,13 

Minyak tanah 441.251 6,63 1.228.595 4,88 

Arang/briket 45.328 0,68 140.592 0,56 

Kayu bakar 3.855.387 57,90 16.915.183 67,12 

Lainnya 48.845 0,73 147.673 0,59 

TOTAL 6.658.438 100,00 25.200.959 100,00 
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5.1.4  Fasilitas Buang Air Besar dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja    

Tabel 5.9 menyajikan fasilitas buang air besar dan tempat pembuangan akhir 

tinja. Dari tabel tersebut tercatat bahwa rumah tangga pada Kelompok Desil 1 yang 

tidak ada fasilitas buang air besar mencapai 2.579.001 (41,51%) rumah tangga, dan  

yang memiliki jamban sendiri sebanyak 2.063.330 (33,21%) rumah tangga.  Sementara 

itu, kelompok rumah tangga yang lebih sejahtera, persentase yang menggunakan 

jamban baik sendiri, bersama ataupun jamban umum lebih tinggi dibandingkan 

kelompok di bawahnya. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa kesadaran pentingnya 

memiliki sanitasi yang bersih setiap rumah tangga utamanya rumah tangga miskin 

ternyata masih rendah.  

 

 

Tabel 5.9 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS2011 Menurut Penggunaan  

Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Status Kesejahteraannya 

Fasilitas Buang 

Air Besar 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Sendiri 2.063.330 33,21 2.394.600 38,84 2.860.918 46,41 

Bersama 1.036.693 16,69 1.034.356 16,78 988.721 16,04 

Umum 533.776 8,59 519.482 8,43 463.786 7,52 

Tidak ada 2.579.001 41,51 2.216.530 35,95 1.851.328 30,03 

TOTAL 6.212.800 100,00 6.164.968 100,00 6.164.753 100,00 

 

Tabel 5.9 (lanjutan) 

Fasilitas Buang Air 

Besar 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Sendiri 3.848.728 57,80 11.167.576 44,31 

Bersama 950.603 14,28 4.010.373 15,91 

Umum 388.686 5,84 1.905.730 7,56 

Tidak ada 1.470.421 22,08 8.117.280 32,21 

TOTAL 6.658.438 100,00 25.200.959 100,00 

 

Kesehatan lingkungan di sekitar tempat tinggal salah satunya sangat dipengaruhi 

oleh fasilitas pembuangan akhir dari kotoran. Fasilitas pembuangan akhir tinja yang 

tidak baik akan memperburuk kesehatan lingkungan. Penggunaan tangki/SPAL sebagai 

tempat pembuangan akhir tinja merupakan salah satu cara yang terbaik. Dari Tabel 

5.10 terlihat persentase rumah tangga yang mengunakan tangki/SPAL sebagai tempat 

pembuangan akhir tinja pada kelompok Desil 1 hanya 1.216.482 (19,58%) rumah 
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tangga, sedangkan pada kelompok rumah tangga Desil >3 mencapai 3.072.935 

(46,15%) rumah tangga.  

Tabel 5.10 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS2011 Menurut Tempat 

Pembuangan Akhir Tinja dan Status Kesejahteraannya 

Tempat Pembuangan Akhir 

Tinja 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tangki/SPAL 1.216.482 19,58 1.619.857 26,28 2.085.456 33,83 

Kolam/sawah 507.099 8,16 508.863 8,25 437.907 7,10 

Sungai/danau/laut 1.596.609 25,70 1.501.395 24,35 1.318.848 21,39 

Lubang tanah 1.746.317 28,11 1.622.232 26,31 1.536.466 24,92 

Pantai/tanah lapang/kebun 634.447 10,21 573.511 9,30 493.849 8,01 

Lainnya 511.846 8,24 339.110 5,50 292.227 4,74 

TOTAL 6.212.800 100,00 6.164.968 100,00 6.164.753 100,00 

 

Tabel 5.10 (lanjutan) 

Tempat Pembuangan Akhir Tinja 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Tangki/SPAL 3.072.935 46,15 7.994.730 31,72 

Kolam/sawah 299.134 4,49 1.753.003 6,96 

Sungai/danau/laut 1.136.477 17,07 5.553.329 22,04 

Lubang tanah 1.467.280 22,04 6.372.295 25,29 

Pantai/tanah lapang/kebun 473.460 7,11 2.175.267 8,63 

Lainnya 209.152 3,14 1.352.335 5,37 

TOTAL 6.658.438 100,00 25.200.959 100,00 

 

 

5.1.5 Kepemilikan Jenis Aset 

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari aset atau barang yang 

dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula tingkat 

kesejahteraannya.  Ada beberapa aset yang ditanyakan disini, yaitu mobil, kapal motor, 

perahu motor, sepeda motor, perahu, kulkas, tabung gas 12 kg serta handphone.  Tabel 

5.11 menyajikan banyaknya rumah tangga PPLS 2011 yang memiliki jenis aset seperti 

yang dijelaskan diatas. 

Diantara jenis aset, ternyata handphone (HP) merupakan jenis aset yang dimiliki 

oleh sebagian besar rumah tangga PPLS 2011. Hal ini wajar, mengingat pada jaman 

sekarang HP sudah bukan barang mewah lagi. Dari Tabel 5.11 terlihat bahwa sebagian 

besar dari rumah tangga sudah memiliki HP. Pada Kelompok Desil 1 rumah tangga yang 

tidak memiliki HP hanya sekitar 49,80 persen, begitu juga pada Desil >3, hanya 40,81 

persen. Selain HP yang sudah banyak dimiliki oleh kalangan bawah, ternyata sepeda 
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motor juga sudah banyak dimiliki oleh rumah tangga terutama rumah tangga pada Desil 

>3 yaitu sebesar 40,80 persen. Data ini tidak termasuk 392.529 rumah tangga di Papua 

dan Papua Barat yang tidak didata dengan PPLS 2011. 

Tabel 5.11 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS2011 Yang Memiliki Aset Menurut 

Jenis Aset dan Status Kesejahteraannya 

Jenis Aset 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Mobil 7.638 0,12 9.318 0,15 11.766 0,19 

Kapal Motor 7.138 0,11 7.593 0,12 7.423 0,12 

Perahu Motor 42.479 0,68 41.201 0,67 36.750 0,60 

Sepeda Motor 786.058 12,65 1.173.554 19,04 1.644.289 26,67 

Sepeda 1.535.764 24,72 1.489.932 24,17 1.476.468 23,95 

Perahu 96.100 1,55 89.363 1,45 79.921 1,30 

Kulkas 108.782 1,75 185.930 3,02 306.094 4,97 

Tabung Gas 12 Kg 50.844 0,82 69.315 1,12 100.233 1,63 

Handphone 2.908.953 46,82 3.012.923 48,87 3.135.817 50,87 

 

Tabel 5.11 (lanjutan) 

Jenis Aset 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Mobil 26.449 0,40 55.171 0,22 

Kapal Motor 9.510 0,14 31.664 0,13 

Perahu Motor 47.114 0,71 167.544 0,66 

Sepeda Motor 2.723.151 40,90 6.327.052 25,11 

Sepeda 1.606.646 24,13 6.108.810 24,24 

Perahu 98.545 1,48 363.929 1,44 

Kulkas 825.283 12,39 1.426.089 5,66 

Tabung Gas 12 Kg 264.121 3,97 484.513 1,92 

Handphone 3.940.964 59,19 12.998.657 51,58 

*) Data tidak termasuk 392.529 rumah tangga yang tidak didata dengan PPLS2011 (Provinsi Papua Barat dan Papua) 

 

5.1.6 Kepesertaan Program 

Pemerintah telah melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui beberapa 

program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin dan lainnya. Pendataan PPLS 

2011 juga mengumpulkan informasi mengenai keikutsertaan rumah tangga sasaran 

dalam program pengentasan kemiskinan tersebut. Tabel 5.12 menyajikan jumlah rumah 

tangga yang menerima program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. 
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PKH merupakan progam yang diperuntukkan hanya untuk Rumah Tangga 

Sangat Miskin (RTSM). Namun demikian, ternyata beberapa rumah tangga yang masuk 

pada Desil >3 juga ada yang mendapatkan PKH. Hal ini kemungkinan bukan karena 

inclusion error, tetapi bisa disebabkan karena dengan adanya program PKH yang sudah 

berjalan beberapa tahun, maka rumah tangga tersebut sudah mengalami peningkatan 

tingkat kesejahteraannya. Persentase rumah tangga yang mengikuti PKH pada 

kelompok desil 1 juga cukup rendah, hal ini dikarenakan hanya beberapa kabupaten 

saja yang sudah mendapatkan program PKH.  

 Sejalan dengan hasil Susenas, ternyata program Raskin masih dinikmati oleh 

rumah tangga sampai Desil >3. Akan tetapi pada Kelompok Desil 1 persentase rumah 

tangga penerima raskin cukup tinggi (80,76%) dan semakin tinggi kelompok desil 

semakin menurun persentase penerima raskin. Apabila kita hitung, maka dari 40 

persen rumah tangga terbawah (Kelompok Desil 1- Desil >3) ada sebanyak 79,11 

persen yang menerima raskin. Jumlah kepesertaan program ini juga tidak termasuk 

392.529 rumah tangga yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat yang tidak 

didata dengan PPLS 2011.  

 Dari Tabel 5.12 terlihat jumlah rumah tangga penerima program Raskin sebesar 

19,9 juta rumah tangga, lebih besar dari kuota jumlah rumah tangga penerima raskin 

dari pemerintah yang sebesar 17,5 juta rumah tangga. Selisih jumlah rumah tangga 

penerima program Raskin dengan kuota rumah tangga yang diberikan oleh pemerintah 

disebabkan pelaksanaan pembagian di lapangan yang membagi rata jatah penerimaan 

raskin kepada rumah tangga yang dianggap layak untuk menerima oleh aparat desa. 

Pembagian dengan cara seperti ini sering kali dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kericuhan. 

Tabel 5.12 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS2011 Menurut 

Kepesertaan Jenis Program dan Status Kesejahteraannya 

Jenis Program 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

PKH 364.654 5,87 242.398 3,93 185.407 3,01 

Raskin 5.017.724 80,76 4.943.071 80,18 4.847.017 78,62 

Jamkesmas 2.995.257 48,21 2.796.912 45,37 2.674.172 43,38 

Program Askes Lainnya 234.569 3,78 260.998 4,23 270.725 4,39 

Jamsostek 53.415 0,86 66.432 1,08 80.347 1,30 

Program KB 2.686.650 43,24 2.361.521 38,31 2.064.252 33,48 

 

Tabel 5.12 (lanjutan) 

Jenis Program 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 
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PKH 152.245 2,29 944.704 3,75

Raskin 5.129.145 77,03 19.936.957 79,11

Jamkesmas 2.781.728 41,78 11.248.069 44,63

Program Askes Lainnya 347.708 5,22 1.114.000 4,42

Jamsostek 124.115 1,86 324.309 1,29

Program KB 2.061.929 30,97 9.174.352 36,40

*) Data tidak termasuk 392.529 rumah tangga yang tidak didata dengan PPLS2011 (Provinsi Papua Barat dan Papua) 

 

5.2  Karakteristik Kepala Rumah Tangga 

Kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga 

yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga, atau orang yang 

dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT. Berdasarkan jenis kelamin terdapat 18,13 

persen rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Gambar 5.1 

memperlihatkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan pada 

kelompok rumah tangga Desil 1 sebesar 9,66 persen. Persentase tertinggi rumah tangga 

dengan kepala rumah tangga perempuan berada pada kelompok rumah tangga Desil >3 

sebesar 25,58 persen. 

 

Gambar 5.1 Persentase Rumah Tangga PPLS 2011 dengan Kepala Rumah Tangga 

Perempuan menurut Provinsi dan Status Kesejahteraannya 

 

 

 

 Tabel 5.13 menyajikan jumlah dan persentase rumah tangga PPLS 2011 menurut 

ijazah tertinggi kepala rumah tangga(KRT). Dari tabel tersebut tercatat bahwa kepala 

rumah tangga yang berpendidikan SMA/sederajat hanya 8,53 persen, sedangkan yang 

tamat SMP/sederajat mencapai 11,62 persen. Persentase tertinggi tingkat pendidikan 

kepala rumah tangga adalah SD/sederajat yang mencapai 41,50 persen. Dari kondisi ini 

terlihat bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga sasaran sangat rendah. 

 Kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Kelompok 

Desil 1) merupakan kelompok dengan persentase tertinggi untuk kepala rumah tangga 
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yang tidak memiliki ijasah, yaitu sebanyak 43,00 persen. Persentase terendah untuk 

kepala rumah tangga yang tidak memiliki ijasah adalah sebesar 31,46 persen pada 

kelompok rumah tangga Desil >3. Hal sebaliknya terjadi pada kepala rumah tangga 

dengan pendidikan SMA/sederajat. Pada kelompok Desil 1 hanya 3,96 persen kepala 

rumah tangga yang memiliki ijasah SMA/sederajat, sedangkan pada kelompok Desil >3 

sebesar 15,33 persen.  

 

Tabel. 5.13 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS 2011 Menurut  Ijazah KRT 

dan Status Kesejahteraannya 
 

Ijazah KRT 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tidak punya ijazah 2.671.496 43,00 2.442.919 39,63 2.344.004 38,02 

SD/sederajat 2.662.178 42,85 2.665.463 43,24 2.570.513 41,70 

SMP/sederajat 621.844 10,01 679.592 11,02 716.828 11,63 

SMA/sederajat  245.751 3,96 360.865 5,85 508.228 8,24 

Perguruan Tinggi 11.531 0,19 16.129 0,26 25.180 0,41 

TOTAL 6.212.800 100,00 6.164.968 100,00 6.164.753 100,00 

 

Tabel. 5.13 (lanjutan) 

Ijazah KRT 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Tidak punya ijazah 2.094.987 31,46 9.553.406 37,91 

SD/sederajat 2.559.643 38,44 10.457.797 41,50 

SMP/sederajat 911.034 13,68 2.929.298 11,62 

SMA/sederajat  1.033.985 15,53 2.148.829 8,53 

Perguruan Tinggi 58.789 0,88 111.629 0,44 

TOTAL 6.658.438 100,00 25.200.959 100,00 

 

5.3 Karakteritik Anggota Rumah Tangga 

5.3.1 Kelompok Umur 

 Jika ingin menggelontorkan program-program penanggulangan kemiskinan yang 

berbasis pada umur atau ingin membidik kelompok penduduk tertentu, maka 

pengelompokkan umur menjadi penting dilakukan untuk memperjelas jenis bantuan 

yang akan digelontorkan. Seperti, pada bidang kesehatan, mereka membutuhkan umur 

0 – 4 tahun (balita) ataupun umur 60+ tahun (lansia).  Sedangkan kelompok umur 5-18 

tahun diperlukan pada bidang pendidikan. Mengingat kelompok umur ini adalah usia 

sekolah formal yang diwajibkan di Indonesia.   
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Tabel 5.14 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga PPLS 2011 Menurut Kelompok 

Kelompok Umur dan Status Kesejahteraan 

Kelompok 

Umur 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0 – 4 Th 3.530.036 11,65 1.976.215 8,23 1.340.204 6,33 

5 - 18 Th 10.013.113 33,04 6.831.431 28,46 5.370.764 25,36 

19 – 59 Th 14.637.868 48,30 12.875.151 53,64 12.066.463 56,98 

60+ Th 2.123.789 7,01 2.322.076 9,67 2.400.057 11,33 

TOTAL 30.304.806 100,00 24.004.873 100,00 21.177.488 100,00 

 

Tabel 5.14 (lanjutan) 

Kelompok 

Umur 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

0 – 4 Th 1.080.416 5,08 7.926.871 8,19 

5 - 18 Th 5.083.143 23,91 27.298.451 28,22 

19 – 59 Th 12.781.354 60,11 52.360.836 54,12 

60+ Th 2.317.680 10,90 9.163.602 9,47 

TOTAL 21.262.593 100,00 96.749.760 100,00 

 

 Berdasarkan Tabel 5.14 terlihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di 

setiap kelompok desil. Sebagian besar penduduk (54,12%) adalah penduduk umur 15-

59 tahun. Sedangkan kelompok yang paling kecil adalah kelompok penduduk umur 0-4 

tahun (balita) yaitu hanya 8,19 persen.  Kelompok balita merupakan kelompok yang 

harus diperhatikan, terutama dibidang kesehatan. Karena kelompok ini merupakan 

generasi penerus bangsa.    

 

5.3.2 Kepemilikan Kartu Identitas 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) memiliki arti penting, yaitu sebagai identitas  

seorang warga negara dan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh dokumen 

lainnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lainnya.  Sebagai kartu identitas, KTP 

sangat diperlukan dalam program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan 

langsung agar tidak terjadi salah sasaran.   

Berdasarkan hasil pendataan PPLS 2011, jumlah penduduk berusia 17 tahun ke 

atas yang belum atau tidak mempunyai KTP masih sangat besar (12.868.129 orang). 

Jumlah penduduk yang tidak punya kartu identitas terbanyak adalah kelompok rumah 

tangga Desil 1, yaitu mencapai 3.88.973 orang. Ada 992.165 jiwa yang berada di 

Provinsi Papua dan Pupua Barat yang tidak didata dengan PPLS 2011, sehingga tidak 
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ada informasi tentang kepemilikan kartu identitas. Informasi kepemilikan kartu 

identitas secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.15. 

Tabel. 5.15 Jumlah dan Persentase Penduduk PPLS 2011 Berusia 17 Tahun ke atas 

Menurut Kepemilikan Kartu Identitas dan Status Kesejahteraannya 

 

Jenis Kartu 

Identitas 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tidak memiliki 3.688.973 20,71 3.246.355 20,23 2.960.959 19,43 

KTP 13.177.044 73,98 12.168.239 75,83 11.600.981 76,12 

SIM 83.199 0,47 77.115 0,48 75.549 0,50 

KTP dan SIM 279.720 1,57 336.339 2,10 413.606 2,71 

Missing Value *) 583.246 3,27 219.442 1,37 189.477 1,24 

TOTAL 17.812.182 100,00 16.047.490 100,00 15.240.572 100,00 

 

Tabel. 5.15 (lanjutan) 

Jenis Kartu Identitas 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Tidak memiliki 2.971.842 18,67 12.868.129 19,79 

KTP 12.130.858 76,21 49.077.122 75,48 

SIM 94.122 0,59 329.985 0,51 

KTP dan SIM 720.410 4,53 1.750.075 2,69 

Missing Value *) 0 0,00 992.165 1,53 

TOTAL 15.917.232 100,00 65.017.476 100,00 

*) Missing value hanya ada di beberapa kabupaten Provinsi Papua Barat & Papua karena tidak didata dengan 

PPLS2011 

 

5.3.3 Jenis Disabilitas dan Penyakit Kronis 

Pendataan PPLS 2011 juga mengumpulkan informasi mengenai penduduk yang 

menderita disabilitas. Dari hasil pendataan PPLS 2011 jumlah penduduk yang tidak 

mengalami disabilitas adalah 93.703.099 orang, sedangkan yang mengalami disabilitas 

sebanyak 1.313.533 orang dengan berbagai jenis diabilitas. Jumlah ini tidak termasuk 

penduduk yang tidak didata dengan PPLS 2011 di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu 

sebanyak 1.733.128 orang.  Tabel 5.16 memperlihatkan jumlah penduduk hasil 

pendataan PPLS 2011 yang mengalami disabilitas menurut jenis disabilitas. 
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Tabel 5.16  Jumlah  dan Persentase Penduduk PPLS 2011 Menurut Jenis Disabilitas 

dan Status Kesejahteraannya 

Jenis Disabilitas 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tidak cacat 28.872.620 95,27 23.318.813 97,14 20.581.255 97,18 

Tuna daksa/ cacat tubuh 81.930 0,27 75.836 0,32 76.324 0,36 

Tuna netra/buta 42.720 0,14 42.532 0,18 41.633 0,20 

Tuna rungu 44.102 0,15 45.340 0,19 43.995 0,21 

Tuna wicara 19.363 0,06 17.305 0,07 16.562 0,08 

Tuna rungu & wicara 11.514 0,04 10.741 0,04 10.557 0,05 

Tuna netra & cacat tubuh 8.432 0,03 7.751 0,03 7.468 0,04 

Tuna netra, rungu & wicara 3.654 0,01 3.660 0,02 3.781 0,02 

Tuna rungu, wicara  & cacat tubuh 5.468 0,02 5.187 0,02 5.017 0,02 

Tuna rungu, wicara, netra, & cacat 

tubuh 
4.888 0,02 4.580 0,02 4.438 0,02 

Cacat mental retardasi 64.271 0,21 62.606 0,26 62.217 0,29 

Mantan penderita gangguan jiwa 18.241 0,06 18.701 0,08 19.897 0,09 

Cacat fisik & mental 30.834 0,10 29.793 0,12 30.013 0,14 

Missing Value *) 1.096.769 3,62 362.028 1,51 274.331 1,30 

TOTAL 30.304.806 100,00 24.004.873 100,00 21.177.488 100,00 

 

Tabel 5.16  (lanjutan) 

Jenis Disabilitas 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Tidak cacat 20.930.411 98,44 93.703.099 96,85 

Tuna daksa/ cacat tubuh 81.040 0,38 315.130 0,33 

Tuna netra/buta 41.176 0,19 168.061 0,17 

Tuna rungu 39.177 0,18 172.614 0,18 

Tuna wicara 17.306 0,08 70.536 0,07 

Tuna rungu & wicara 11.253 0,05 44.065 0,05 

Tuna netra & cacat tubuh 8.007 0,04 31.658 0,03 

Tuna netra, rungu & wicara 3.862 0,02 14.957 0,02 

Tuna rungu, wicara  & cacat tubuh 5.218 0,02 20.890 0,02 

Tuna rungu, wicara, netra, & cacat tubuh 4.565 0,02 18.471 0,02 

Cacat mental retardasi 64.887 0,31 253.981 0,26 

Mantan penderita gangguan jiwa 22.919 0,11 79.758 0,08 

Cacat fisik & mental 32.772 0,15 123.412 0,13 

Missing Value *) 0 0,00 1.733.128 1,79 

TOTAL 21.262.593 100,00 96.749.760 100,00 

*) Missing value hanya ada di beberapa kabupaten Provinsi Papua Barat & Papua karena tidak didata dengan 

PPLS2011 
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 Selain mengumpulkan informasi tentang penduduk penyandang disabilitas, PPLS 

2011 juga mengumpulkan informasi mengenai penyakit kronis yang diderita oleh 

penduduk. Berdasarkan pendataan PPLS 2011, penduduk yang mengalami penyakit 

kronis sebanyak 3.014.827 orang. Sama halnya dengan kartu identitas dan disabilitas, 

ada 1.733.128 jiwa yang diketahui jenis penyakitnya karena tidak didata dengan PPLS 

2011. Secara lebih rinci, jumlah penduduk yang menderita penyakit kronis menurut 

jenisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Tabel 5.17).   

Tabel. 5.17 Jumlah dan Persentase Penduduk PPLS 2011 Menurut Penyakit 

Kronis/Menahun dan Status Kesejahteraannya 

Penyakit Kronis/Menahun 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tidak Ada 28.486.556 94,00 22.911.966 95,45 20.155.392 95,17 

Hipertensi (tekanan darah tinggi) 131.275 0,43 138.483 0,58 146.614 0,69 

Rematik  253.623 0,84 263.826 1,10 272.532 1,29 

Asma 105.578 0,35 101.099 0,42 96.369 0,46 

Masalah jantung 25.336 0,08 24.780 0,10 25.241 0,12 

Diabetes (kencing manis) 18.830 0,06 21.141 0,09 24.344 0,11 

Tuberculosis (TBC) 21.163 0,07 18.758 0,08 17.649 0,08 

Stroke 37.860 0,12 42.584 0,18 46.852 0,22 

Kanker atau tumor ganas 13.408 0,04 12.519 0,05 12.449 0,06 

Lainnya (gagal ginjal, paru-paru 

flek, HIV dll) 
114.408 0,38 107.689 0,45 105.715 0,50 

Missing Value *) 1.096.769 3,62 362.028 1,51 274.331 1,30 

TOTAL 30.304.806 100,00 24.004.873 100,00 21.177.488 100,00 

 

Tabel. 5.17 (lanjutan) 

Penyakit Kronis/Menahun 

Kelompok 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Tidak Ada 20.447.891 96,17 92.001.805 95,09 

Hipertensi (tekanan darah tinggi) 169.269 0,80 585.641 0,61 

Rematik  287.456 1,35 1.077.437 1,11 

Asma 97.492 0,46 400.538 0,41 

Masalah jantung 29.853 0,14 105.210 0,11 

Diabetes (kencing manis) 32.127 0,15 96.442 0,10 

Tuberculosis (TBC) 18.288 0,09 75.858 0,08 

Stroke 52.670 0,25 179.966 0,19 

Kanker atau tumor ganas 14.011 0,07 52.387 0,05 

Lainnya (gagal ginjal, paru-paru flek, HIV dll) 113.536 0,53 441.348 0,46 

Missing Value *) 0 0,00 1.733.128 1,79 

TOTAL 21.262.593 100,00 96.749.760 100,00 
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*) Missing value hanya ada di beberapa kabupaten Provinsi Papua Barat & Papua karena tidak didata dengan 

PPLS2011 

 

5.3.4.  Lapangan Usaha 

 Tabel 5.18 menyajikan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja 

menurut jenis lapangan usaha. Sebagian besar penduduk hasil pendataan PPLS 2011 

bekerja di lapangan usaha pertanian, khususnya pada pertanian tanaman padi dan 

palawija. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat yang kondisi sosial ekonominya 

rendah lebih banyak bekerja di sektor pertanian. Semakin tinggi kelompok 

kesejahteraan masyarakat, maka akan semakin rendah persentase penduduk yang 

bekerja di sektor pertanian. Hal ini terlihat dari Tabel 5.18, bahwa pada Kelompok Desil  

1 penduduk yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija mencapai 

39,36 persen, dan menurun pada Kelompok Desil >3 yang hanya mencapai 26,72 

persen. Sebaliknya, pada beberapa sektor lainnya semakin tinggi tingkat kesejahteraan 

maka akan semakin besar persentasenya seperti sektor industri, perdagangan, 

keuangan dan asuransi, jasa kemasyarakatan, dsb.   

 

Tabel. 5.18 Jumlah dan Persentase Penduduk PPLS 2011 Berusia 15 Tahun ke Atas 

Menurut Lapangan Usaha dan Status Kesejahteraannya 
 

Lapangan Usaha Utama 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Pertanian tanaman padi & palawija 4.793.981 39,36 3.911.106 36,92 3.344.570 33,70 

Hortikultura 316.285 2,60 256.290 2,42 224.856 2,27 

Perkebunan 1.483.301 12,18 1.295.216 12,23 1.199.521 12,09 

Perikanan tangkap 286.829 2,36 214.568 2,03 182.019 1,83 

Perikanan budidaya 53.825 0,44 42.657 0,40 40.125 0,40 

Peternakan 373.869 3,07 315.022 2,97 275.332 2,77 

Kehutanan & pertanian lainnya 191.855 1,58 133.360 1,26 109.292 1,10 

Pertambangan/ penggalian 106.963 0,88 101.380 0,96 101.831 1,03 

Industri pengolahan 948.697 7,79 905.820 8,55 889.146 8,96 

Listrik dan gas 14.311 0,12 15.175 0,14 17.494 0,18 

Bangunan/konstruksi 876.427 7,20 783.994 7,40 749.362 7,55 

Perdagangan 877.510 7,21 911.363 8,60 1.019.890 10,28 

Hotel dan rumah makan 85.201 0,70 80.962 0,76 86.358 0,87 

Transportasi dan pergudangan 321.971 2,64 310.373 2,93 317.735 3,20 

Informasi & komunikasi 8.589 0,07 9.608 0,09 11.793 0,12 

Keuangan dan asuransi 9.123 0,07 10.677 0,10 13.748 0,14 

Jasa pendidikan 35.007 0,29 40.556 0,38 54.110 0,55 

Jasa kesehatan 11.415 0,09 12.751 0,12 16.004 0,16 

Jasa kemasyarakatan, 

pemerintahan & perorangan 
737.415 6,06 707.085 6,67 736.560 7,42 

Lainnya 645.861 5,30 535.690 5,06 534.140 5,38 

TOTAL 12.178.435 100,00 10.593.653 100,00 9.923.886 100,00 



60 

 

 

Tabel. 5.18 (lanjutan) 

Lapangan Usaha Utama 
 

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Pertanian tanaman padi & palawija 2.741.684 26,72 14.791.341 34,43 

Hortikultura 183.073 1,78 980.504 2,28 

Perkebunan 1.356.505 13,22 5.334.543 12,42 

Perikanan tangkap 182.359 1,78 865.775 2,02 

Perikanan budidaya 52.939 0,52 189.546 0,44 

Peternakan 202.871 1,98 1.167.094 2,72 

Kehutanan & pertanian lainnya 86.900 0,85 521.407 1,21 

Pertambangan/ penggalian 124.173 1,21 434.347 1,01 

Industri pengolahan 921.646 8,98 3.665.309 8,53 

Listrik dan gas 26.248 0,26 73.228 0,17 

Bangunan/konstruksi 795.271 7,75 3.205.054 7,46 

Perdagangan 1.405.055 13,69 4.213.818 9,81 

Hotel dan rumah makan 108.427 1,06 360.948 0,84 

Transportasi dan pergudangan 399.928 3,90 1.350.007 3,14 

Informasi & komunikasi 18.702 0,18 48.692 0,11 

Keuangan dan asuransi 24.091 0,23 57.639 0,13 

Jasa pendidikan 108.499 1,06 238.172 0,55 

Jasa kesehatan 25.096 0,24 65.266 0,15 

Jasa kemasyarakatan, pemerintahan & 

perorangan 
914.692 8,91 3.095.752 7,21 

Lainnya 584.077 5,69 2.299.768 5,35 

TOTAL 10.262.236 100,00 42.958.210 100,00 

 

 

5.3.5. Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama 

 Status pekerjaan utama penduduk usia 15 tahun keatas menunjukkan fenomena 

yang berbeda dari setiap kelompok rumah tangga. Berdasarkan Tabel 5.19 pada 

kelompok rumah tangga Desil 1 dan Desil 2 sebagian besar berstatus sebagai pekerja 

keluarga, buruh/karyawan dan pekerja bebas, sedangkan kelompok Desil 3 dan Desil >3 

sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan. Bila diperhatikan perbedaan ini 

disebabkan perbedaan tingkat pendidikan. Pada penduduk kelompok Desil 3 dan Desil 

>3 memiliki tingkat pendidikan relatif lebih tinggi, sehingga memiliki peluang yang 

lebih besar untuk bekerja di sektor formal sebagai buruh/karyawan.    
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Tabel. 5.19 Jumlah dan Persentase Penduduk PPLS 2011 Berusia 15 Tahun ke Atas 

Menurut Status Pekerjaan dan Status Kesejahteraannya 

Status Kedudukan dalam Pekerjaan 

Utama 

Kelompok 

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Berusaha sendiri 2.087.262 17,14 1.993.425 18,82 2.009.223 20,25 

Berusaha dibantu buruh tidak 

tetap/tidak dibayar 
1.895.803 15,57 1.550.502 14,64 1.386.669 13,97 

Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 163.527 1,34 165.772 1,56 183.363 1,85 

Buruh/karyawan/pegawai swasta 2.319.265 19,04 2.236.319 21,11 2.249.812 22,67 

PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/anggota 

legislatif 
8.362 0,07 9.131 0,09 11.031 0,11 

Pekerja bebas 2.716.373 22,30 2.389.940 22,56 2.106.153 21,22 

Pekerja keluarga/tidak dibayar 2.987.843 24,53 2.248.564 21,23 1.977.635 19,93 

TOTAL 12.178.435 100,00 10.593.653 100,00 9.923.886 100,00 

 

Tabel. 5.19 (lanjutan) 

Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama 

Kelompok  

DESIL >3 TOTAL 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (8) (9) (10) (11) 

Berusaha sendiri 2.343.538 22,84 8.433.448 19,63 

Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak 

dibayar 
1.346.193 13,12 6.179.167 14,38 

Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 272.735 2,66 785.397 1,83 

Buruh/karyawan/pegawai swasta 2.615.037 25,48 9.420.433 21,93 

PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/anggota 

legislatif 
19.970 0,19 48.494 0,11 

Pekerja bebas 1.839.477 17,92 9.051.943 21,07 

Pekerja keluarga/tidak dibayar 1.825.286 17,79 9.039.328 21,04 

TOTAL 10.262.236 100,00 42.958.210 100,00 
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BAB VI 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN DATA TARGETING 

 

 

Penduduk miskin memiliki karakteristik sosial dan fisik tertentu yang membuat 

mereka perlu mendapat perhatian agar mereka dapat keluar dari kemiskinan. Perhatian 

tersebut dituangkan ke dalam kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan yang 

dijabarkan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan. Pembangunan 

nasional dan daerah pun diarahkan untuk mengeluarkan mereka yang miskin keluar 

dari kemiskinan atau dengan kata lain kemiskinan mempengaruhi arah perencanaan 

pembangunan, baik nasional maupun regional. Program-program penanggulangan 

kemiskinan di Indonesia dibagi ke dalam 4 klaster, yaitu: 

1) Klaster-1 merupakan program perlindungan sosial berbasis keluarga berupa 

bantuan siswa miskin, JAMKESMAS, raskin, PKH, BLT, dan lain-lain. 

2) Klaster-2 merupakan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti PNPM 

mandiri yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas 

berpartisipasi, kesempatan kerja dan berusaha, tanah, sumber daya alam, dll. 

3) Klaster-3 merupakan program pemberdayaan UMKM, seperti KUR dan UMKM.  

4) Klaster-4 termasuk program rumah sangat murah, program kendaraan angkutan 

umum murah, program air bersih untuk rakyat, program listrik murah dan hemat, 

serta program peningkatan kehidupan nelayan, dan program peningkatan 

kehidupan masyarakat miskin perkotaan.  

 

Gambar 6.1 Ilustrasi 4 Klaster Penanggulangan Kemiskinan 
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6.1 Beras Miskin (Raskin) 

Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 

1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang 

bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga 

miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah 

menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi 

program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program 

perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN 

menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai 

tujuan RASKIN 

Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin.  

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran 

(RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan 

mencegah penurunan konsumsi energy dan protein.  Selain itu raskin bertujuan untuk 

meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada 

keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.  Efektivitas raskin 

sangat tergantung pada ketepatan jumlah sasaran penerima manfaat dan ketepatan 

jumlah beras yang diterima. 

Tabel 6.1 Distribusi Persentase Rumah Tangga Penerima Raskin  

Menurut Desil Pengeluaran, 2009-2011 

Desil Pengeluaran 2009 2010 2011 

(1) (2) (3) (4) 

D1 13,82 16,33 15,86 

D2 12,67 14,85 15,26 

D3 11,32 13,61 14,08 

D4 10,68 12,09 12,99 

D5 10,34 10,49 11,65 

D6 9,33 9,24 10,26 

D7 9,12 8,16 8,26 

D8 8,41 6,85 6,10 

D9 7,56 5,25 3,77 

D10 6,75 3,13 1,75 

Total 100 100 100 

Sumber: Susenas 2009, 2010, 2011 

Berdasarkan hasil Susenas yang dilakukan oleh BPS, distribusi raskin tidak sesuai 

dengan yang direncanakan oleh pemerintah. Berdasarka hasil Susenas 2004, 2007, dan 

2010, terlihat bahwa setiap rumah tangga yang seharusnya menerima raskin sebanyak 

15 kg ternyata hanya menerima sekitar 4kg/rumahtangga. Hal ini mengakibatkan 

jumlah rumah tangga penerima Raskin lebih besar dari yang ditetapkan oleh 

pemerintah.  Raskin yang seharusnya diterima hanya pada kelompok rumah tangga 20 

persen terbawah (Kelompok Desil 1/D1 dan Kelompok Desil 2/D2), tetapi ternyata 

diterima pula oleh kelompok rumah tangga pada kelompok atas (Kelompok Desil 9 dan 
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Kelompok Desil 10) meskipun semakin tinggi desilnya semakin rendah distribusi 

penerima raskin-nya.  Hal ini terlihat pada Tabel 6.1 yang menyajikan distribusi rumah 

tangga penerima raskin menurut desil pengeluarannya. Secara rinci pada tabel tersebut 

terlihat bahwa persebaran rumah tangga penerima raskin didominasi oleh Kelompok 

Desil 1-Desil 5 (D1-D5) dengan persentase tiap desilnya lebih dari 10 persen sedangkan 

pada D6 – D10 terlihat persentase tiap desilnya kurang dari 10 persen. Apabila dilihat 

perkembangan penerima Raskin pada periode 2009-2011, terlihat hal yang 

menggembirakan dimana penerima raskin pada kelompok atas semakin menurun, 

sementara pada kelompok bawah semakin menaik. Hal ini menunjukkan adanya 

perbaikan ketepatan sasaran program. 

Distribusi persentase rumah tangga penerima Raskin menurut desil pengeluaran 

rumah tangga pada tahun 2011 tersaji pada Gambar 6.2. Semakin tinggi desil 

pengeluaran rumah tangga semakin kecil distribusi persentase rumah tangga yang 

menerima bantuan Raskin. Pada Gambar 6.2 terlihat bahwa persentase yang belum 

menerima Raskin pada kelompok bawah (D1 dan D2) masih sekitar 20 persen.  Hal ini 

mengindikasikan bahwa distribusi penyaluran Raskin masih ada yang belum tepat ke 

rumah tangga sasarankarena pada kelompok atas (D9 dan D10) masih ada rumah 

tangga yang menerima Raskin.  

 

Gambar 6.2 Distribusi Persentase Rumah Tangga Per Desil Pengeluaran 

Menurut Status Penerimaan Beras Miskin, 2011 

 

Sumber: Susenas  2011 

 

Sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat RASKIN masih 

menggunakan data dari BKKBN yaitu data keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan 

keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Belum seluruh KK Miskin dapat dijangkau oleh 

RASKIN. Hal inilah yang menjadikan RASKIN sering dianggap tidak tepat sasaran, 
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karena rumah tangga sasaran berbagi dengan KK Miskin lain yang belum terdaftar 

sebagai sasaran.  

Mulai tahun 2007, digunakan data Rumah Tangga Miskin (RTM) hasil dari PSE 

2005, sebagai data dasar dalam pelaksaaan RASKIN. Dari jumlah RTM yang tercatat 

sebanyak 19,1 juta RTS, baru dapat diberikan kepada 15,8 juta RTS pada tahun 2007. 

Pada tahun 2008, jumlah rumah tangga penerima raskin mencapai 19,1 juta rumah 

tangga. Jumlah sasaran ini juga merupakan sasaran tertinggi selama RASKIN disalurkan. 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 

(PPLS 2008) dipergunakan untuk programraskin sampai dengan Mei 2012. Pada tahun 

2009, jumlah rumah tangga penerima raskin mencapai 18.497.302 rumah tangga. 

Kuota rumah tangga penerima program raskin sejak tahun 2010 sampai dengan 

Mei 2012 masih berdasarkan pada hasil PPLS 2008, sedangkan mulai Juni 2012 rumah 

tangga sasaran didasarkan pada Basis Data Terpadu (PPLS 2011), dengan jumlah kuota 

sebesar 17,5 juta rumah tangga. Berdasarkan PPLS 2011, kuota penerima Raskin di 

Pulau Jawa mengalami peningkatan, kecuali di Provinsi Banten. Sebaliknya diluar Pulau 

Jawa mengalami penurunan yang cukup tinggi.  Secara nasional di Pulau Jawa 

mengalami kenaikan sebesar 4,70 persen.  Kenaikan ini cukup besar karena sebagian 

besar rumah tangga penerima raskin ada di Pulau Jawa. Jumlah penerima raskin di 

Pulau Jawa sebelum menggunakan data PPLS 2011 sebesar 9.820.323 rumah tangga 

(56,15 %), dan setelah menggunkan PPLS2011 menjadi 10.642.360 rumah tangga 

(60,86 %).  Untuk lebih jelasnya jumlah RTS penerima raskin menurut provinsi dapat 

dilihat pada Tabel 6.2. 
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Tabel 6.2 Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Raskin  

Menurut Provinsi 

Propinsi 

Tahun 

2010 s/d  

Mei 2012 

Juni s/d 

Desember  2012 

(1) (2) (3) 

Nanggroe Aceh Darussalam         529,752 368,699 

Sumatera Utara                   838,363 792,601 

Sumatera Barat                   257,438 276,953 

R i a u                          253,750 241,797 

J a m b i                        133,137 174,181 

Sumatera Selatan                 596,942 459,794 

Bengkulu                         120,602 116,995 

Lampung                          739,994 618,132 

Bangka Belitung                  28,408 43,393 

Kepulauan Riau                   74,601 67,465 

DKI Jakarta                      180,660 256,599 

Jawa Barat                       2,840,534 3,115,617 

Jawa Tengah                      2,888,361 2,938,959 

DI Yogyakarta                    201,628 341,465 

JawaTimur 3,079,822 3,403,477 

Banten 629,318 586,243 

B a l i                          134,804 180,955 

Nusa Tenggara Barat              559,280 483,407 

Nusa Tenggara Timur 553,770 425,420 

Kalimantan Barat                 346,675 241,781 

Kalimantan Tengah                138,341 86,521 

Kalimantan Selatan               169,419 169,828 

Kalimantan Timur 188,997 159,090 

Sulawesi Utara                   115,795 162,695 

Sulawesi Tengah                  159,126 210,611 

Sulawesi Selatan                 514,120 507,181 

Sulawesi Tenggara                253,157 166,106 

Gorontalo 70,517 94,104 

Sulawesi Barat                   90,573 78,966 

Maluku                           144,336 122,961 

Maluku Utara                     56,260 56,985 

Irian Jaya Barat                 112,093 92,869 

Papua                            487,434 446,157 

Indonesia 17,488,007 17,488,007  
Sumber: TNP2K 
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6.2 Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 

Jamkesmas merupakan sebuah program jaminan kesehatan untuk penduduk 

Indonesia dibidang kesehatan. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan 

tujuan untuk meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh 

masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal secara efektif .Program ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan sejak 2008. 

Jamkesmas diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial dan iurannya dibayar 

oleh pemerintah. 

Menurut data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2010 ada sekitar 43,98 persen 

penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan, atau ada sekitar 56,02 persen 

penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang 

banyak dimiliki oleh penduduk adalah jaminan kesehatan yang berasal dari program  

pemerintah baik dari pusat (Jamkesmas) maupun dari daerah (Jamkesda). Gambaran 

tentang persentase penduduk tentang kepemilikan jaminan kesehatan dapat dilihat 

pada Gambar 6.3. 

Gambar 6.3 Distribusi Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (asuransi 

kesehatan) menurut Jenis Jaminan, 2010 

 

Sumber: Kementerian Kesehatan 

 

Tabel 6.3 menyajikan distribusi persentase rumah tangga penerima Jamkesmas  

menurut desil pengeluaran rumah tangga yang bersumber dari Susenas. Dilihat dari 

desil pengeluaran rumah tangga tampak semakin tinggi desilnya semakin rendah 

persentase rumah tangga penerima jamkesmas. Artinya persebaran rumah tangga 

penerima raskin didominasi oleh desil pengeluaran D1-D4 dengan persentase tiap 

desilnya lebih dari 10 persen pada periode tahun 2009-2011. Selain itu dari tahun 

2009-2011 pada Kelompok D9 dan D10 (kelompok atas) menunjukkan persentase 

rumah tangga yang mendapatkan jamkesmas terus berkurang, hal ini mengindikasikan 

adanya perbaikan ketepatsasaran program jamkesmas ini.  
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 Pada tahun 2006 – 2011, jumlah dan sasaran penduduk peserta Jamkesmas 

didasarkan pada hasil Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 yaitu sebesar 76,4 juta 

jiwa. Mulai tahun 2012 sasaran penduduk penerima Jamkesmas menggunakan Basis 

Data Terpadu walaupun jumlah peneriman secara nasional masih tetap sama, yaitu 

sebesar 76,4 juta jiwa. Masih berdasarkan Basis data Terpadu, mulai tahun 2013 

penduduk penerima jamkesmas diperluas menjadi 86,4juta jiwa.  

Tabel 6.3 Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan 

Jamkesmas menurut Desil Pengeluaran, 2009-2011 

Desil Pengeluaran 2009 2010 2011 

(1) (2) (3) (4) 

D1 16,95 18,26 18,31 

D2 13,19 16,26 16,34 

D3 11,72 13,69 14,07 

D4 10,53 11,60 11,35 

D5 9,19 9,72 11,50 

D6 9,19 9,12 9,16 

D7 7,87 7,64 8,24 

D8 7,05 6,10 5,54 

D9 7,03 4,59 3,88 

D10 7,28 3,01 1,62 

Total 100 100 100 

Sumber: Susenas 2009, 2010, 2011 

 

6.3 Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) 

Meski dana BOS diharapkan dapat meningkatkan keikutsertaan peserta didik, 

namun masih tetap saja ada siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan. Salah 

satu penyebabnya adalah orang tua tidak mampu  memenuhi kebutuhan pendidikan  

seperti baju seragam, buku tulis dan buku cetak, sepatu, biaya transportasi dan biaya 

lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Bantuan dana diberikan untuk 

dipergunakan memenuhi keperluan sekolah seperti, membeli buku pelajaran, seragam 

sekolah, alat-alat olah raga dan ketrampilan, pembayaranan transportasi kesekolah 

serta keperluan lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. 

BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa kurang mampu untuk dapat 

melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi 

jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan, serta memberi 

peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan dilevel yang lebih tinggi. Program ini 

bersifat bantuan diberikan kepada siswa miskin dan tidak berdasarkan prestasi.  BSM 

disiapkan pemerintah mulai dari tingkat SD sampai SMA.  Di jenjang pendidikan tinggi, 

pemerintah juga menggulirkan program beasiswa bagi anak kurang mampu dengan 

nama bantuan belajar mahasiswa miskin  ber-IPK 2.5 dan beasiswa bidik misi. Program 
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bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi peserta didik 

yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi. 

Adapun persyaratan penerima BSM adalah siswa SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, 

SMALB dan SMK baik negeri maupun swasta dari keluarga miskin yang:  

a) dari keluarga peserta PKH,  

b) memperoleh Kartu Siswa Miskin dari TNP2K atau  

c) tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.  

Adapun persyaratan sekolah peserta program BSMadalah  

a) sekolah yang mempunyai siswa yang berasal dari keluarga miskin  

b) sekolah yang memiliki surat ijin operasional/kelembagaan yang dikeluarkan oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk sekolah umum.  

Perkembangan Sasaran Bantuan Siswa Miskin dapat dilihat pada Gambar 6.4. 

Gambar 6.4 Perkembangan Sasaran Bantuan Siswa Miskin 2008 - 2013 

 

 

Sumber: Kemendikbud 2012 

 

6.4 Program Keluarga Harapan (PKH) 

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada 

rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan tertentu. Rumah tangga yang 

mendapat program ini adalah RTSM yang memiliki ibu hamil atau anak balita atau 

anak sekolah usia  5 – 17 tahun yang masih bersekolah pada tingkat SD atau SMP. 

Bantuan diberikan selama 6 tahun berturut-turut.Anggota keluarga RTS 

tersebutdiwajibkan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti tingkat 

kehadiran di sekolah, pemeriksaan kesehatan, dsb. 
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Tujuan jangka pendek dari program ini adalah mengurangi beban RTSM, 

sedangkan untuk jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan 

antar generasi. Dengan mengikuti program ini, generasi berikutnya dari RTSM 

diharapkan dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Program PKH juga membantu 

pencapaian lima tujuan MDGs, yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; 

Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender;Penguranganangka kematian bayidan balita; 

Pengurangan kematian ibu melahirkan. 

PKH dimulai pada tahun 2007 dengan jumlah 500.842 rumah tangga yang 

tersebar di 48 Kabupaten di 7 provinsi.  Dari tahun ketahun program ini semakin 

bertambah. Pada awalnya, data yang dipergunakan untuk program ini adalah dari 

Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP). Setelah ada data PPLS 

2008, maka perluasan daerah PKH menggunakan data PPLS 2008. Dan selanjutnya 

setelah ada data PPLS 2011 atau disebut data basis terpadu, maka perluasan program 

menggunakan data tersebut. Adapun data perkembangan PKH dapat dilihat pada Tabel 

6.4. 

Tabel 6.4 Perkembangan PKH Tahun 2007 sampai dengan 2012 

NO Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Provinsi 7  13  13  20  25  33  

2 Kabupaten 48  70  70  88  118  166  

3 Kecamatan 337  637  781  946  1.151  1.551  

4 RTSM  500.842  642.000  720.000  816.000  1.116.000  1.459.586 

Sumber: Kemensos 
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BAB VII 

KESIMPULAN 

 

 

1. Berdasarkan data Susenas tercatat bahwa persentase penduduk miskin (kemiskinan 

makro) di Indonesia pada tahun 2011 adalah sebesar 12,49 persen atau sebanyak 30,02 

juta penduduk.  

2. Pada data PPLS 2011 (Basis Data Terpadu) kategori rumahtangga tidak didasarkan 

kepada status rumah tangganya (Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin) namun 

dikategorikan berdasarkan kelompok desil pengeluarannya, yaitu Desil 1, Desil 2, Desil 

3, dan Desil > 3 (berdasarkan perangkingan). 

3. Berdasarkan hasil PPLS 2011 tercatat sebanyak 25.200.959 rumah tangga yang berada 

pada Desil 1 hingga Desil >3 dengan rincian di Desil 1 sebanyak 6.212.800 rumahtangga, 

Desil 2 sebanyak 6.164.968 rumahtangga Desil 3 sebanyak 6.164.753 rumahtangga, dan 

Desil >3 sebanyak 6.658. 438 ruta. 

4. Berdasarkan PPLS 2011, dari sebanyak 25.200.959 rumahtangga PPLS 2011 

mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

- Sebanyak 20,905.678 ruta (82,96 %) rumahtangga yang sudah memiliki rumah 

sendiri. 

- Sebanyak 7.334.817 rumahtangga (29,11 persen) yang lantai rumahnya tanah. 

- Sebanyak 4.833.206 rumahtangga (19,18 persen) yang jenis dindingnya bambu. 

-  Sebanyak 1.152.603 rumahtangga (4,57 persen) yang jenis atapnya ijuk/rumbia. 

-  Sebanyak 2.350.046 rumahtangga (9,33 persen) yang menggunakan 

pelita/sentir/obor sebagai sumber penerangan uatama. 

- Sebanyak 16.915.183 rumahtangga (67.12 persen)  yang menggunakan kayu bakar 

untuk bahan bakar memasak. 

- Sebanyak 8.117.280 rumahtangga (32,21 persen) yang tidak ada fasilitas tempat 

buang air besar. 

- Sebanyak 9.553.406 rumahtangga (37.91 persen) yang kepala rumah tangganya 

tidak memiliki ijazah. 

- Sebanyak 12.868.129 jiwa  (19.79 persen) penduduk berusia 17 tahun yang belum 

memiliki kartu identitas ada. 

- Sebanyak 14.791.341 jiwa  (34.43 peersen) penduduk berusia 15 tahun yang 

bekerja di bidang pertanian tanaman padi & palawija ada  

5. Basis Data Terpadu ini sudah dipergunakan untuk berbagai keperluan program 

perlindungan sosial seperti PKH, Jamkesmas, BSM, dan Raskin. 
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