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1. DEFINISI UMUM KEMISKINAN 

• Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu 
memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan yang bermartabat.  

• Hak-hak dasar antara lain: 

– terpenuhinya kebutuhan pangan,  

– kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 
pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup,  

– rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan  

– hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik 

 
KEMISKINAN ADALAH MASALAH MULTI DIMENSIONAL.  

Sulit mengukurnya  perlu kesepakatan “pendekatan pengukuran” yg 

dipakai. 



2. DATA KEMISKINAN MAKRO 

 Konsep: Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic 

needs approach) 

 Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan  (2100 kkal per 

kapita perhari ) + Non Makanan 

 Sumber data: Susenas (sample)  Data menunjukkan jumlah 

dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan 

ESTIMASI 

 Berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan 

dengan target geografis 

 Tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk 

miskin sehingga tidak operasional di lapangan 



3. KONSEP KEMISKINAN MAKRO 

Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara 

lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 

(basic needs approach) 

 “ Kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar makanan 

dan bukan makanan (diukur dari sisi 

pengeluaran)” 

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-
rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis 
Kemiskinan. 
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Tahun

Persentase 

Penduduk 

Miskin (%)

Jumlah 

(000)

Garis 

Kemiskinan 

(Rp./kapita/bln)

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

2005 12.41 40.90 144,534           

2006 13.74 42.10 162,068           

2007 11.33 40.40 173,717           

2008 10.40          38.00 217,684           

2009 8.21          30.83 219,104           

2010 8.22 31.38         246,925           

2011 7.43 28.38         261,807           

2012 6.91 26.80         277,586           

Penduduk Miskin Kab. Kotim Tahun 2005 - 2012 



Penduduk Miskin Prov. Kalteng Tahun  2012 



KEMISKINAN MAKRO vs KEMISKINAN MIKRO 

Data Kemiskinan MAKRO 
(tersedia sejak tahun 1976) 

- Basic needs approach 
 

Data agregat tentang jumlah 
dan persentase penduduk miskin 
di setiap daerah berdasarkan 
estimasi (Nas, Prov, Kab/Kota) 

Berguna untuk perencanaan 
dan evaluasi program 
kemiskinan dengan target 
geografis 

Data Kemiskinan MIKRO 
(tahun 2005, 2007, 2008, 
2011) 

Variabel Non Monetary, 
Metode PMT 

Data tentang individu RT 
miskin (by name by address) 

Berguna untuk target sasaran 
rumahtangga secara langsung 
(BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas)  



Kemiskinan Mikro:  
Pendataan yang Telah Dilakukan BPS 

Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 

Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan 
Pendidikan (SPDKP) 2007 

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 
2008 

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 
2011 

 



Tujuannya menghasilkan basis data  terpadu Rumah Tangga 
Sasaran (RTS) dan Keluarga Sasaran (KS) untuk program-
program bantuan sosial: 

Satu database untuk semua program pengentasan 
kemiskinan dalam Klaster 1 Bantuan dan Pelindungan Sosial: 
BLT, Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa, bantuan kelompok 
rentan lain 

Fasilitasi bagi pemerintah dalam implementasi kebijakan 
terukur 

Pengadaan data diarahkan untuk program jangka panjang.  

 

PPLS 2011 



Pendataan PPLS 2011 

- Target/sasaran: Keluarga, menurut nama dan alamat Kepala 
RTS/KS; 

- Mencakup 40 % masyarakat menengah ke bawah (miskin 
 dan rentan miskin) secara nasional, dengan persentase 
 berbeda untuk setiap prov/kab/kota sesuai intensitas 
 kerentanan penduduk miskin; 

- Memuat keterangan sosial ekonomi  penduduk  sesuai 
 persyaratan bantuan dan program pelindungan sosial 

- Variabel Kriteria 

 PKH – Umur, partisipasi sekolah dan Bumil 

 Kecacatan – jenis kecacatan 

 Jamkesmas – Penyakit kronis, dll 

 



TERIMA KASIH 


