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RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan ini menyajikan analisis penghitungan
Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Indonesia
untuk periode 2015 hingga 2018 yang fokus pada
paparan profil kemiskinan multidimensi nasional
dan masing-masing provinsi di Indonesia. Analisis
profil kemiskinan meliputi jumlah penduduk
miskin, keparahan kemiskinan dan indeks
kemiskinan multidimensi. Laporan ini bertujuan
untuk memberikan update atau pembaruan
informasi mengenai kondisi kemiskinan Indonesia
pada periode 2015–2018 sekaligus untuk
membandingkan
kondisi
kemiskinan
multidimensi dengan periode sebelumnya melalui
perkembangan indikator kemiskinan nasional di
Indonesia.
Penelitian berbasis data Survei Sosial
Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode 2015–2018 .
Perhitungan IKM Indonesia menggunakan metode
Alkire-Foster dengan cara menghitung deprivasi
dalam dimensi kesehatan, pendidikan dan standar
hidup, namun memodifikasi beberapa indikator
agar sesuai dengan konteks Indonesia. Setiap
dimensi bernilai bobot yang sama, karena
masing-masing dimensi dianggap memiliki
kontribusi yang setara pada kemiskinan seseorang.
Indikator yang digunakan pada dimensi kesehatan
adalah sanitasi, air minum yang layak dan gizi
seimbang balita. Pada dimensi pendidikan,
indikator yang digunakan adalah keikutsertaan
pendidikan prasekolah dan keberlanjutan sekolah
(tidak pernah sekolah). Lebih lanjut, pada dimensi
standar hidup, indikator yang dipakai adalah
sumber penerangan, bahan bakar memasak dan
kondisi atap, lantai, dinding tempat tinggal.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
menunjukkan tren penurunan pada periode
2015–2018 jika dibandingkan dengan periode
2012–2014. Pada periode 2015–2018, hasil
penghitungan menunjukkan bahwa pada 2015,
penduduk miskin multidimensi mencapai lebih
dari 34 juta orang (13,53 persen). Pada 2016,
penduduk miskin multidimensi turun menjadi 30
juta orang (12 persen). Pada 2017 terjadi penurunan

yang sangat signifikan, penduduk miskin
multidimensi mencapai 24,9 juta orang (9,56
persen). Pada 2018, jumlah penduduk miskin
multidimensi turun menjadi 21,5 juta orang atau
sekitar 8,17 persen dari total penduduk Indonesia.
Estimasi pada 2018 ini lebih tinggi dibandingkan
dengan perhitungan yang dilakukan oleh Oxford
Poverty and Human Development (OPHI) Initiative
University of Oxford, yakni sebesar 7,20 persen.
Angka Kemiskinan Multidimensi (AKM)
berdasar wilayah cukup beragam. Pada 2018, tiga
wilayah dengan AKM tertinggi adalah Papua 60,6
persen, Nusa Tenggara Timur 36,64 persen dan
Papua Barat 32,6 persen. Meskipun demikian, dari
tahun-tahun sebelumnya AKM di wilayah ini
berangsur turun. Di sisi lain, Provinsi DKI Jakarta
2,17 persen, DI Yogyakarta 2,22 persen dan Jawa
Tengah 3,74 persen adalah wilayah dengan jumlah
penduduk miskin multidimensi ketiga terendah.
Pada wilayah tersebut juga menunjukkan tren
penurunan penduduk miskin multidimensi selama
periode 2015 hingga 2018. Sama halnya dengan
jumlah penduduk maupun AKM yang berangsur
menurun,
tingkat
keparahan
kemiskinan
menunjukkan hal yang sama. Keparahan
kemiskinan tercatat turun hingga 1,47 persen,
menyisakan tingkat keparahan kemiskinan pada
angka 38,57 persen di 2018. Tingkat keparahan
kemiskinan antara desa dan kota tidaklah berbeda
jauh.
Pada periode 2015–2018
kesenjangan
kemiskinan multidimensi antara kota dan desa
berkisar antara 10,71–17,23 persen, namun
kemiskinan di desa sebenarnya telah mengalami
penurunan yang sangat signifikan dari 22,22
persen pada 2015 menjadi 14,03 persen pada 2018,
sedangkan kemiskinan di kota penurunannya
dapat dikatakan rendah yaitu dari 4,99 persen pada
2015 menjadi 3,32 persen pada 2018. Tiga provinsi
termiskin untuk wilayah perkotaan tercatat Papua
21,74 persen, Papua Barat 21,47 persen dan Maluku
Utara 17,19 persen pada 2018. Sementara itu, tiga
provinsi dengan AKM tertinggi untuk wilayah
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perdesaan adalah Papua 75,42 persen, Nusa
Tenggara Timur 42,90 persen, dan Papua Barat
40,34 persen.
Pada 2018, sanitasi masih menjadi masalah
utama penyumbang kemiskinan multidimensi.
Sebanyak 83 persen penduduk miskin tidak
memiliki sanitasi layak, sebagian besar berada di
wilayah pedesaan (87 persen). Ditemukan bahwa
penduduk miskin di perkotaan yang mengalami
deprivasi pada akses air minum layak mencapai 86
persen, lebih tinggi dibandingkan di desa.
Sementara itu, pada indikator bahan bakar
memasak, penduduk miskin yang terdeprivasi
mencapai 76 persen, dengan proporsi penduduk
desa yang lebih besar.
Kurun 2015–2018, indikator air minum
layak, asupan gizi balita, keikutsertaan pendidikan
prasekolah dan keberlanjutan sekolah (tidak
pernah sekolah) meningkat setiap tahun. Tingginya
persentase penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator tersebut ternyata berada di wilayah
perkotaan. Dilihat dari dimensi kesehatan, pada
2018, sebanyak 92 persen penduduk miskin di
Provinsi Gorontalo mengalami permasalahan
sanitasi yang buruk. Pada indikator air minum
layak, sebanyak 98 persen penduduk miskin
Provinsi Kalimantan Utara kesulitan mendapatkan
air minum layak konsumsi. Provinsi DKI Jakarta
sebagai
daerah
maju
masih
mengalami
permasalahan dimana penduduk miskinnya
banyak yang terdeprivasi pada kecukupan asupan
gizi balita. Dari sisi dimensi pendidikan, penduduk
miskin di wilayah DKI Jakarta lebih dari
separuhnya terdeprivasi dari keikutsertaan
pendidikan anak usia dini dan sebanyak 25 persen
terdeprivasi dari keberlanjutan sekolah. Lebih
lanjut, pada dimensi standar hidup, indikator
bahan bakar memasak menjadi permasalahan
utama bagi seluruh penduduk miskin di wilayah
Provinsi Maluku.
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Penurunan kemiskinan multidimensi di
Indonesia
tidak
terlepas
dari
kontribusi
program-program
pembangunan
yang
dicanangkan oleh pemerintah. Sebagai contoh
meningkatnya alokasi anggaran kesehatan,
pendidikan,
perlindungan
sosial
turut
mengakselerasi penurunan kemiskinan. Akselerasi
program sosial pemerintah juga lebih merata,
dilihat dari meningkatnya rumah tangga penerima
manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain
itu, adanya perbaikan infrastruktur dasar yang
progresif, seperti pembangunan sanitasi berbasis
masyarakat dan perumahan rakyat.
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KATA PENGANTAR
Masih banyak agenda pembangunan yang belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, termasuk
penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target
penurunan angka kemiskinan 2019 sebesar 7,0 persen–8,0 persen dan target penurunan angka ketimpangan
2019 sebesar 0,360. Hasilnya, persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen atau
sekitar 24,79 juta orang dan angka ketimpangan/rasio Gini sebesar 0,380.
Pemerintah berbangga bahwa angka kemiskinan yang turun satu digit merupakan keberhasilan
monumental pada periode pemerintahan 2014–2019. Sementara, kita semua masih ingat bahwa angka
kemiskinan pada 2014 adalah 10,96 persen, ini artinya pada periode 2014–2019 pemerintah hanya berhasil
menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,74 persen. Penurunan ketimpangan periode 2014–2019 juga tidak
mencapai target dan hanya mampu menurunkan sebesar 0,3. Dus, pemerintah gagal mencapai target
penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan.
Meskipun capaian masih di bawah target, namun patut diapresiasi. Capaian ini bukan hanya hasil
kerja pemerintah saja tetapi hasil kerja semua komponen bangsa, termasuk kontribusi organisasi masyarakat
sipil dan sektor swasta. Sehingga capaian ini perlu kita rayakan bersama dengan semangat untuk lebih serius
dalam upaya menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Guna mendorong agar pemerintah dan semua aktor pembangunan lebih serius bekerja dalam
pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial, PRAKARSA mengolah data Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS)
Badan
Pusat
Statistik
guna
melakukan
penghitungan
Indeks
Kemiskinan
Multidimensi/Multidimentional Poverty Index (IKM/MPI). IKM merupakan metode penghitungan kemiskinan
secara multidimensi yang melampaui garis kemiskinan pendapatan atau konsumsi. Metode IKM
dikembangkan oleh Alkire dan Foster (2007, 2011) dari OPHI University of Oxford.
Mengapa PRAKARSA melakukan penghitungan IKM? Pertama, dengan IKM kemiskinan dapat dilihat
secara lebih luas yakni kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan,
kesehatan dan standar hidup layak. Dimensi non-pendapatan yang dikembangkan tidak ajek, namun bisa
dikembangkan (tailored) berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Kedua, IKM dapat
memberikan ‘jalan keluar’ atas debat panjang tentang pengukuran kemiskinan dan dapat menjadi ‘menu
baru’ bagi siapa pun jika ingin melihat kemiskinan secara lebih holistic. Ketiga, kami meyakini bahwa IKM
akan memberikan evidences yang lebih mendekati realitas sehingga intervensi kebijakan atau program
penanggulangan kemiskinan juga akan lebih sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
Laporan yang ada di tangan pembaca ini merupakan IKM 2015–2018. Laporan ini merupakan laporan
IKM kedua yang berhasil disusun oleh PRAKARSA setelah sebelumnya menyajikan IKM 2012-2014. Dalam
laporan ini menyajikan analisis kemiskinan multidimensi pada tingkat nasional, provinsi sampai pada
kabupaten/kota. Laporan ini disusun secara mandiri dan dilakukan secara teliti melalui proses panjang,
mulai dari pengolahan data, analisa, review dan pengemasan yang menarik. Dengan menggunakan IKM,
maka kita mempunyai ‘teropong kemiskinan’ yang bisa zoom-in dan zoom-out untuk melihat dan mengukur
kemiskinan secara lebih baik. Harapannya, intervensi kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan
dapat lebih tepat sasaran dan tentunya akan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagai salah satu
rujukan dalam kegiatan pengembangan keilmuan dan penyusunan kebijakan penurunan kemiskinan.
Rekomendasi kebijakan yang tersusun dapat digunakan dan dijalankan oleh pemerintah dan aktor
non-pemerintah dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan
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sosial. Pendekatan kemiskinan multidimensi telah menjadi agenda pembangunan global, Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menempatkan “pengentasan kemiskinan dalam semua dimensinya”
sebagai agenda utama.
Di level nasional, pemerintahan Jokowi-Amin 2019-2024 yang telah menempatkan pembangunan
sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas utama dapat mengadopsi IKM sebagai laporan resmi
yang melengkapi laporan kemiskinan moneter yang disusun oleh BPS. Adopsi IKM akan menjadi bukti bahwa
Pemerintah Indonesia telah serius menjalankan agenda TPB khususnya dalam penurunan kemiskinan dan
penciptaan kesejahteraan sosial. Di samping itu, dengan IKM, program-program pembangunan ke depan
akan semakin sejalan dengan agenda pemenuhan hak-hak dasar warga, lebih efektif menyelesaikan
permasalahan sosial ekonomi dan infrastruktur dasar yang masih bejibun.
Terima kasih dan selamat kepada Badan Pengurus PRAKARSA, seluruh Badan Pelaksana Harian
PRAKARSA, khususnya: Herni Ramdlaningrum (Manajer Program), Cut Nurul Aidha (Manajer Riset dan
Manajemen Pengetahuan), Eka Afrina Djamhari (Program Officer Kebijakan Sosial), Widya Kartika (Program
Officer Kebijakan Ekonomi-Fiskal), Dwi Rahayu Ningrum dan Herawati (Peneliti Sosial-Ekonomi), Rahmanda
Muhammad Thariq dan Fiona Armintasari (Asisten Peneliti) yang telah lebih dari enam bulan bekerja pada
jam kantor dan luar kantor, tanpa henti berdiskusi, mengkaji dan menuliskan laporan ini. Terima kasih
secara khusus untuk Muto Sagala, mantan peneliti Prakarsa yang telah mendampingi secara dekat proses
kajian dan penulisan laporan. Tanpa kerja keras, kesungguhan dan kejelian dari seluruh tim, mustahil
Laporan IKM Indonesia 2015–2018 ini tersaji dengan baik. Terima kasih juga kepada para pihak yang turut
membantu penyusunan IKM ini.
Banyak sekali pekerjaan rumah bidang kesejahteraan sosial yang menjadi prasyarat utama bagi
lahirnya suatu Indonesia yang maju. Agar kita tetap penuh semangat dan keyakinan bahwa Indonesia akan
menjadi negara maju, mari merayakan capaian yang ada, merefleksikan tantangan-hambatan dan mari
mengumpulkan gagasan dan bergandengan tangan untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial di
Indonesia. Kami terbuka untuk mendiskusikan dan membagikan pengetahuan ini kepada para pihak. Silakan
menghubungi kami jika ada hal-hal yang hendak disampaikan terkait laporan IKM ini.
So, berapa angka kemiskinan multidimensi (AKM) 2015–2018? Sila simak dengan saksama laporan ini
untuk mengetahuinya. Selamat membaca!

Jakarta, Januari 2020

Ah Maftuchan
Direktur Eksekutif PRAKARSA
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Bab 1
Pendahuluan
“Poverty is not just a lack of money; it is not having the capability to realize one's full
potential as a human being”
Mahatma Gandhi
Latar Belakang
Hingga saat ini, kemiskinan di Indonesia secara
resmi masih diukur melalui satu dimensi saja,
yakni dimensi moneter atau pendapatan. Dalam
dimensi ini, pengukuran kemiskinan didapatkan
dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan
dengan menggunakan konsep kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS
memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan
seseorang dari sisi ekonomi dalam memenuhi
kebutuhan dasar sehingga penduduk miskin
didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di
bawah garis kemiskinan. Namun demikian, tidak
dapat dipungkiri bahwa wujud kemiskinan dari
waktu ke waktu menjadi lebih kompleks sehingga
pengukuran kemiskinan yang hanya didasarkan
pada satu dimensi moneter menuai banyak kritik.

secara tunggal. Oxford Poverty and Human
Initiative (OPHI) University of Oxford dan United
Nations Development Programme (UNDP) pada
2010 meluncurkan global Multidimensional
Poverty Index (MPI) atau Indeks Kemiskinan
Multidimensi (IKM) yang mana pengukuran
kemiskinan dibongkar melalui berbagai aspek
untuk melihat perbedaan karakteristik kemiskinan
beserta penyebab kemiskinan. Pengukuran
kemiskinan melalui pendekatan ini diyakini lebih
mencerminkan keadaan riil masyarakat miskin.
Melalui IKM, masalah kemiskinan akan terlihat
lebih holistik dan detail sehingga dapat diketahui
berbagai dimensi dan akar masalah yang
berkontribusi terhadap terjadinya kemiskinan.
Dalam perkembangannya, pengukuran IKM pun
telah menjadi rujukan di banyak negara dalam
melengkapi pengukuran kemiskinan dari dimensi
moneter.

Kemiskinan
bukan
semata
terkait
pendapatan, tetapi lebih dari sekadar kekurangan
uang. Mengukur kemiskinan melalui dimensi
moneter saja tidak cukup mewakili keadaan kaum
miskin.
Kelompok
miskin
seringkali
mendeskripsikan kemiskinan tidak sebatas pada
uang yang mereka miliki, tetapi turut mencakup
masalah kurangnya akses pendidikan, akses
kesehatan, dan tidak tercapainya standar minimal
hidup layak yang mana tidak dapat dibedah secara
mendalam melalui pengukuran kemiskinan
moneter. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan
dengan pendekatan multidimensi yang mengukur
kemiskinan bukan semata terkait pendapatan
sangat diperlukan.

Secara lebih mendalam, IKM tidak
berusaha menghilangkan kemiskinan moneter,
melainkan untuk memberikan pandangan yang
lebih luas dan terukur dalam mengurangi segala
aspek kemiskinan (Alkire et al., 2013). IKM
digunakan karena pengukuran kemiskinan
berbasis moneter bisa sangat meleset karena
faktor lain yang bersifat non-moneter dapat
berkontribusi dalam membuat seseorang miskin.
Dalam publikasi hasil penghitungan yang
dilakukan oleh OPHI pada 2015, ditemukan banyak
kasus dimana tidak semua individu yang miskin
pendapatan adalah miskin multidimensional dan
tidak semua individu miskin multidimensi adalah
miskin pendapatan. Langkah-langkah kemiskinan
moneter dan non-moneter diperlukan untuk
memberikan informasi yang lebih baik tentang

Kemiskinan
merupakan
fenomena
multidimensi dan tidak dapat diterjemahkan
PRAKARSA
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kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi
kebutuhan dan deprivasi yang dihadapi oleh
populasi miskin.
Kemiskinan multidimensi mencakup
berbagai deprivasi yang dialami oleh orang miskin
dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti
kesehatan yang buruk, pendidikan yang minim,
standar
hidup
yang
tidak
memadai,
ketidakberdayaan, kualitas pekerjaan yang buruk,
ancaman kekerasan, dan tinggal di lingkungan
yang
berbahaya.
Pengukuran
kemiskinan
multidimensi dapat memasukkan serangkaian
indikator
yang
menangkap
kompleksitas
fenomena untuk menginformasikan kebijakan
yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan
kekurangan di suatu negara. Bergantung pada
konteks suatu negara dan tujuan pengukuran,
indikator-indikator
dapat
dipilih
untuk
mencerminkan kebutuhan dan prioritas suatu
negara, provinsi, daerah, kabupaten/kota dan
konstituennya.
Perhitungan kemiskinan multidimensi
secara sederhana dapat dikatakan sebagai berikut,
yakni diman seseorang dikatakan miskin
multidimensi apabila ia mengalami deprivasi
(kekurangan) indikator kemiskinan yang memang
dialami secara nyata oleh dirinya, yang karena
terkena kekurangan dalam berbagai hal, dirinya
tidak mampu untuk mencapai hal yang bisa ia
capai karena keterbatasan tersebut. Sebagai
contoh, karena tidak bersekolah, seseorang hanya
bisa bekerja dengan upah rendah, atau karena
tidak ada listrik yang layak di daerahnya, ia tidak
dapat bekerja ataupun berproduksi. Konsep ini
disebut dengan konsep capability approach yang
dikembangkan oleh Sen (1989) yang mengatakan
bahwa dalam membangun manusia, yang perlu
dibangun adalah kapabilitas orang tersebut.
IKM juga dinilai semakin relevan untuk
digunakan karena dapat menjawab seruan untuk
mengukur
perkembangan
pengentasan
kemiskinan dengan lebih baik, khususnya
terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) nomor satu—untuk mengakhiri kemiskinan
dalam segala bentuknya; dan membuka jendela
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baru tentang bagaimana kemiskinan—dalam
semua dimensinya berubah ke arah yang lebih
baik. Lebih jauh, Alkire (2015) menyatakan bahwa
IKM dan TPB saling berkaitan erat yaitu dengan
bagaimana IKM akan dapat secara efektif
mengukur pencapaian indikator dan bagaimana
indikator IKM telah diadopsi sebagai target dan
indikator TPB. Dia meyakini hubungan erat antara
IKM dan TPB dapat menjadi katalisator untuk
mempercepat pengurangan kemiskinan.
Pada 2015, PRAKARSA turut melakukan
penghitungan IKM Indonesia di level nasional dan
provinsi pada 2012–2014, dan di kabupaten atau
kota pada 2012–2013. Secara umum, hasil
penghitungan IKM dalam kurun waktu tersebut
menunjukan adanya penurunan angka kemiskinan
multidimensi di Indonesia. Pada 2012, angka
kemiskinan multidimensi sebesar 35 persen,
namun pada 2014 turun menjadi 29,7 persen.
Penurunan angka kemiskinan sebesar 5,3 persen
ini setara dengan lebih dari tiga juta orang.
Penurunan angka kemiskinan multidimensi dalam
kurun waktu 2012–2014 terjadi baik di kota
maupun di desa.
Pada laporan IKM Indonesia kali ini,
PRAKARSA kembali melakukan penghitungan IKM
untuk kurun waktu 2015–2018. Seperti halnya IKM
Indonesia tahun 2012–2014, penghitungan IKM
Indonesia untuk kurun waktu 2015–2018 kembali
menggunakan tiga dimensi yang sama, yaitu
dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar
kualitas hidup. Akan tetapi, pada IKM Indonesia
2015–2018
terdapat
sedikit
perubahan
indikator-indikator yang digunakan di dalam setiap
dimensi. Hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan
kondisi tren pembangunan dan agar lebih
merefleksikan kondisi kemiskinan secara riil.
Adapun data yang digunakan untuk menghitung
IKM Indonesia adalah data Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) tahun 2014–2018.
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Tujuan
Secara spesifik, tujuan dari laporan penghitungan
IKM Indonesia ini memiliki tiga tujuan untuk
disuguhkan kepada pembaca baik pemangku
kebijakan, masyarakat sipil, maupun sektor
swasta, yaitu sebagai berikut:

2. Memberikan gambaran bagaimana kondisi
kemiskinan dalam periode agenda TPB
mengalami perubahan yang terpilah kedalam
dimensi dan indikator, level nasional dan
daerah, dan desa-kota.

1. Untuk memberikan update atau pembaruan
informasi mengenai kondisi kemiskinan
Indonesia pada periode 2015–2018, sekaligus
untuk membandingkan kondisi kemiskinan
multidimensi dengan periode sebelumnya
melalui perkembangan indikator kemiskinan
nasional di Indonesia dalam metodologi IKM.

3.
Memberikan
alternatif
pengukuran
kemiskinan di Indonesia dan rekomendasi yang
lebih tepat sasaran dalam menanggulangi
kemiskinan termasuk mendorong pada
pencapaian TPB di Indonesia.
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Kotak 1
Melihat Wajah Kemiskinan Suyati
Di pinggiran teluk Jakarta, hiduplah seorang
perempuan berumur awal 40-an bernama Suyati.
Sudah 20 tahun Suyati dan keluarganya hidup di
kawasan kumuh pinggiran Jakarta. Rumah Suyati
tidak terlalu lebar, berukuran sekitar 30m2, yang
terbuat dari bilik kayu. Lantai rumahnya yang juga
terbuat dari papan kayu terlihat berlubang disana sini.
Saat siang hari, hawa panas semakin terasa mengingat
rumah ini beratap seng. Rumah Suyati
tidak
mendapatkan aliran listrik PLN, sehingga ia dan
beberapa tetangganya melakukan cara ilegal untuk
mendapatkan aliran listrik tanpa harus membayar ke
PLN.
Rumah Suyati tidak memiliki toilet. Setiap
hari, bila ingin melakukan kegiatan mencuci, mandi
atau buang air, ia dan keluarganya pergi ke toilet
umum milik kampung. Toilet tersebut tidak begitu
jauh dari rumahnya, hanya sekitar 200 meter. Suyati
harus membayar iuran bulanan untuk dapat
menggunakan toilet tersebut, yakni Rp50.000 per
bulan. Sementara untuk air kebutuhan minum dan
memasak, Suyati perlu membeli air isi ulang seharga
Rp6.000 per galon.
Di rumahnya yang sederhana, Suyati tinggal
bersama dengan suami dan ketiga anaknya. Anak
pertamanya hanya mengenyam pendidikan hingga
kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ia tidak
lagi ingin melanjutkan pendidikan karena ingin
membantu ayahnya bekerja sebagai nelayan. Anak
keduanya masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD),
sementara anak ketiganya masih berumur dua tahun.
Hanya tamatan SD, Suyati tidak memiliki
banyak pilihan pekerjaan. Sehari-hari ia bekerja

sebagai pengupas kulit kerang untuk membantu
menambah
penghasilan
keluarga.
Pekerjaan
mengupas kulit kerang sangat memakan banyak
waktu. Suyati bisa seharian bekerja jika kerang-kerang
terus berdatangan. Akibatnya, anak bungsunya
seringkali tidak sempat ia buatkan makanan yang
bergizi. Seringnya, anaknya tersebut ia buatkan mie
instan karena tidak terlalu repot untuk memasak.
Anaknya pun tampak lahap memakan mi instan
tersebut, seakan sudah ketagihan.
Setiap bulan, ia bisa mengantongi uang
sebesar 200 hingga 300 ribu rupiah. Memang tidak
banyak, tetapi ia bersyukur uang tersebut dapat
membantu menyambung hidup keluarganya,
membantu suaminya yang bekerja sebagai nelayan
dengan penghasilan per bulan sekitar Rp2.000.000.
Apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan
nasional pada Maret 2018, keluarga Suyati tidak
tergolong
miskin
berdasarkan
pendekatan
pendapatan/moneter. Hal ini karena pemerintah
menetapkan garis kemiskinan per kapita sebesar
Rp401.222 atau Rp1,84 juta per rumah tangga per
bulan. Sementara apabila dijumlahkan, penghasilan
rumah tangga Suyati mencapai Rp2,3 juta per bulan.
Ini memperlihatkan bahwa rumah tangga Suyati tidak
mengalami kemiskinan dilihat dari garis kemiskinan
yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Padahal
dilihat dari beberapa indikator kemiskinan
multidimensi, rumah tangga Suyati mengalami
deprivasi pada beberapa indikator yang menunjukkan
terdapat permasalahan kemiskinan yang lebih jauh
dari penghasilan yang rendah.
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Kotak 2
Melihat Wajah Kemiskinan Munardi
Di suatu desa di Kecamatan Kandangan, Kabupaten
Temanggung terdapat satu keluarga yang hidup
berteman dengan tumpukan barang bekas. Seorang
laki-laki paruh baya berusia 55 tahun, bernama Pak
Munardi hidup bersama dengan istri dan kedua anak
laki-lakinya. Mereka tampaknya sudah terbiasa
dengan kardus dan kemasan plastik bekas yang
tampak menumpuk di halaman rumahnya. Rumah
Pak Munardi tidak terlalu besar, berukuran sekitar
28m2 dengan dindingnya yang terbuat dari papan
kayu. Rumah ini masih beralaskan tanah dengan atap
terbuat dari genteng tanah liat. Kondisi di dalam
rumah tampak beberapa barang bertumpuk
sembarangan. Rumah ini hanya memiliki satu kamar
untuk seluruh anggota keluarga beristirahat bersama.
Terkadang Pak Munardi dan anak lelaki sulungnya
memilih tidur di luar kamar. Rumah ini baru
mendapatkan aliran listrik PLN sekitar dua bulan.
Sebelumnya, rumah ini mendapatkan aliran listrik
dari rumah sebelahnya, yakni milik adik Pak Sunardi.
Keluarga ini memiliki sumur untuk sumber
air minum dan kebutuhan mencuci ataupun mandi.
Setiap hari, Bu Munardi dibantu anak sulungnya
menimba air untuk keperluan air minum, memasak,
ataupun mencuci dan mandi. Air tersebut ia tampung
di gentong tanah liat maupun ember-ember plastik
berukuran besar. Akan tetapi, keluarga ini tidak
memiliki jamban. Setiap kali ingin buang air besar,
Pak Sunardi dan keluarganya menumpang di jamban
yang bertempat di rumah adiknya.
Pak Munardi dan istri hanya tamatan SD.
Anak sulung Pak Munardi berusia 15 tahun,
sementara si bungsu berusia 13 tahun. Anak
sulungnya tidak melanjutkan sekolah, alasannya
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karena sudah tidak ingin berpikir susah. Tamat hingga
jenjang SD, anak sulung Pak Munardi kemudian
memilih bersama kawan-kawannya bekerja serabutan
di desa. Penghasilannya tak tentu, sama halnya
dengan masa depannya. Sementara si bungsu yang
saat ini duduk di kelas 6 SD tengah berusaha untuk
belajar keras demi kelulusan ujian nasional yang akan
berlangsung tak lama lagi.
Pak Munardi, sang kepala rumah tangga
sudah besar dan tumbuh di lingkungan ini semenjak
lahir. Sehari-hari Pak Munardi bekerja sebagai
pemulung
bersama
dengan
istrinya.
Ia
mengumpulkan kardus, botol, dan gelas plastik bekas
yang diharapkan dapat membantu dapurnya tetap
mengepul. Pak Munardi bekerja dari pagi hingga
petang, sementara sang istri saat hari sudah siang
kembali ke rumah untuk mengurus anak bungsunya.
Barang-barang bekas hasil memulung pak Munardi
dan istrinya dijual ke Pengepul setiap 3 hari, saat sudah
terkumpul cukup banyak. Setiap bulan, Pak Munardi
dan istrinya mendapatkan penghasilan rata-rata
sebesar Rp750.000.
Penghasilannya rumah tangga yang tidak
seberapa membuat Bu Munardi memutar otak
bagaimana agar tetap cukup, paling tidak untuk
makan. Setiap hari, ia memasak dengan kayu bakar
karena tidak mampu membeli gas. Kayu-kayu tersebut
ia kumpulkan dari ladang milik kerabat suaminya
selepas bekerja memulung di sore hari. Dengan uang
yang pas-pas an, Bu Munardi menyajikan makanan
sederhana untuk keluarganya, seringnya ikan asin
yang menemani nasi yang ia masak. Keluarganya tidak
pernah protes sebab merasa bahwa ini sudah cukup,
yang penting masih bisa makan.
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Bab 2
Teori Kemiskinan dan Indeks Kemiskinan Multidimensi
Bab ini membahas teori kemiskinan dan indeks kemiskinan multidimensi sebagai acuan atau referensi
dalam menyusun analisis perhitungan IKM Indonesia maupun provinsi. Bab ini dimulai dengan
literatur bagaimana kemiskinan didefinisikan dan metode pengukuran kemiskinan. Selanjutnya bab
ini membahas konsep dan indeks kemiskinan multidimensi. Terakhir bab ini ditutup dengan
penghitungan indeks kemiskinan multidimensi oleh Oxford Poverty and Human Development
Initiative (OPHI) dan implementasi kemiskinan multidimensi di beberapa negara.
Bagaimana Kemiskinan Dideﬁnisikan
Definisi kemiskinan diperlukan untuk mengetahui
apa sesungguhnya penyebab kemiskinan. Hal
tersebut
karena
perbedaan
definisi
akan
menghasilkan perbedaan dalam menentukan
indikator pengukuran kemiskinan. Hal ini dapat
berakibat pada biasnya identifikasi, baik individu
ataupun rumah tangga miskin yang memerlukan
strategi
pengentasan
kemiskinan
sesuai
karakteristik masing-masing. Laderchi et al. (2003)
menyebutkan bahwa beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam mendefinisikan kemiskinan,
antara lain adalah:
Pendekatan yang dipilih. Beberapa pendekatan
yang dipakai dalam pengukuran kemiskinan,
antara lain pendekatan moneter, pendekatan
kapabilitas, social exclusion dan participatory
assessment. Setiap pendekatan akan memberikan
hasil yang berbeda, tergantung dari sisi apa
memandang kemiskinan tersebut.
Universalitas. Definisi kemiskinan harus dapat
diaplikasikan dalam beberapa tipe masyarakat,
tanpa mengalami modifikasi serius. Syarat ini
dibutuhkan supaya dapat diaplikasikan dalam
kelompok masyarakat manapun.
Objektivitas. Hal ini sangat penting untuk
memberikan metode pengukuran, termasuk
indikator pengukuran kemiskinan yang tidak
subjektif. Ini untuk menghindari adanya bias
pengukuran kemiskinan.
Garis batas kemiskinan. Garis batas diperlukan
untuk membedakan pada garis batas mana
seseorang dikatakan miskin dan tidak miskin.
PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Sebagai contoh Bank Dunia (World Bank)
menetapkan orang miskin berdasarkan garis
kemiskinan, yakni orang dengan pendapatan
kurang dari 1,9 dolar Amerika Serikat per hari.
Unit kemiskinan. Unit yang dimaksud adalah
level yang dipakai dalam mengidentifikasi
kemiskinan, sebagai contoh level individu atau
rumah tangga. Hal lainnya adalah melihat
kebutuhan geografis yang ingin dilihat, dengan
beberapa kriteria yang dapat digunakan: (1)
identifikasi
relatif
masyarakat
terhadap
kemiskinan, (2) definisi hambatan yang relevan,
dan (3) target area geografis yang digunakan
untuk efisiensi tujuan.
Multidimensi unit kemiskinan. Yang dimaksud
adalah bagaimana indeks agregat dikembangkan
dan bagaimana dimensi diukur. Metodologi yang
dipakai harus jelas dan dapat dimengerti agar
dapat dipakai dalam penentuan kebijakan.
Horizon waktu adalah untuk mengetahui isu
teknis dalam mengukur kemiskinan, apakah
dalam hitungan bulan, tahun, atau jangka waktu
yang
lebih
panjang.
Murdoch
(1995)
menyarankan horizon waktu yang lebih panjang
akan memberikan perkembangan yang lebih
terukur dalam melihat perubahan standar hidup
karena sifat indikator ini yang membutuhkan
waktu cukup lama untuk dapat berubah.
Implementasi kebijakan. Penentuan definisi
kemiskinan penting karena berdampak pada
penetapan indikator yang sesuai untuk
menjelaskan kemiskinan yang terjadi di
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masyarakat. Laderchi et al. (2003) menyatakan
bahwa persyaratan ini sangat penting untuk
melihat
bagaimana
penerimaan
definisi
kemiskinan bagi para pembuat kebijakan.
Definisi yang dapat menjawab pertanyaan ini
akan memberikan rekomendasi kebijakan yang
tepat bagi para pembuat kebijakan.
Chambers (2006) menyatakan bahwa kemiskinan
tergantung pada siapa kita bertanya dan bagaimana
hal ini dipahami. Sebagai contoh World Bank (2013)
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menyatakan bahwa seseorang dianggap miskin, bila
memiliki penghasilan kurang dari standar
pendapatan tertentu. Di sisi lain, UNDP dalam World
Development Report (2000), menyatakan bahwa
kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Lebih
lanjut Kakwani et al. (2006), menjelaskan bahwa
kesejahteraan dapat dimengerti sebagai kemampuan
seseorang dalam mencapai kapabilitasnya sebagai
individu.

Metode Pengukuran Kemiskinan
Atkinson (1975) menyatakan bahwa tidak mungkin
melihat kemiskinan dengan standar yang mutlak
dan dapat diterapkan di semua negara sepanjang
waktu. Hal ini karena perbedaan standar hidup
masyarakat yang bersifat heterogen dan berbeda
sudut pandang. Oleh karena itu, terdapat beberapa
pendekatan perhitungan kemiskinan yang dipakai,
salah satunya adalah klasifikasi dari Laderchi
(2006) sebagai berikut:
1. Moneter
Pendekatan moneter dimulai pada saat Rowntree
(1902) mendefinisikan kemiskinan sebagai garis
estimasi moneter yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan nutrisi nasional, yaitu
kebutuhan akan pangan digabungkan dengan
estimasi kebutuhan baju dan sewa tempat tinggal di
Inggris.
Pengukuran
kemiskinan
dengan
pendekatan ini terus berkembang. Lipton (1983)
menggunakan proporsi penggunaan pendapatan
untuk makanan yang menunjukkan seseorang
miskin
atau
tidak.
Dasgupta
(1993)
mengembangkan model dari upah efisien dengan
melihat faktor yang membentuk pendapatan ideal
bagi pekerja. Seseorang dapat dikatakan miskin
bila ia memiliki upah di bawah standar hidup
minimum. Sementara itu, Lewis dan Ulph (1998)
menggunakan model minimum positive expenditure
dengan melihat barang apa saja yang membuat
seseorang lepas dari kemiskinan dan melihat
keuntungan tidak langsung dari aktivitas lain yang
terkait.

Pengembangan dari Ravalion (1998) terkait
pendekatan moneter dipakai di beberapa negara
termasuk Indonesia. Ravalion menggunakan
manfaat dalam mendefinisikan kemiskinan
dengan menghitung kebutuhan Food Energy Intake.
Dengan melihat kebutuhan nutrisi, batas garis
kemiskinan di Indonesia dihitung berdasarkan
kebutuhan minimal 2.100 kalori, hal ini
berdasarkan keputusan Widyakarya Pangan dan
Gizi 1978 dengan melihat penyetaraan nilai
pengeluaran kebutuhan minimum makanan
dengan menghitung harga rata-rata kalori dari
ke-52 komoditi makanan yang telah dibuat oleh
BPS untuk mendapatkan garis kemiskinan
makanan.
Kebutuhan makanan digabungkan dengan
kebutuhan dasar non makanan untuk membuat
batas garis kemiskinan minimum. Asumsi yang
dipakai dalam pendekatan moneter memerlukan
sejumlah prasyarat, diantaranya adalah harus
menggunakan harga pasar dengan identifikasi
yang relevan dengan pasar produksi subsisten dan
menyesuaikan dengan kebutuhan barang yang
dipakai di publik (Grosh et al., 2000). Beberapa
asumsi ini dapat dipenuhi bila menggunakan
pendekatan konsumsi jangka panjang (Deaton,
1997).
Terdapat beberapa kritik terhadap definisi
kemiskinan moneter, misalnya perhitungan
kemiskinan moneter tidak melihat situasi
kelangkaan
barang
di
pasar,
hanya
PRAKARSA
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mengakomodasi barang privat, dan tidak
memperhitungkan komponen sosial pendapatan
sosial. Hal ini berpotensi menggiring pemilihan
kebijakan yang biasa, karena hanya melihat
pendapatan pribadi dan masalah agregasi
(Laderchi, 2003). Pendekatan ini dikatakan pula
gagal menangkap pencapaian manusia di
sepanjang hidupnya (Sen, 1985; 1999).
2. Kapabilitas
Pendekatan kapabilitas dikembangkan oleh
Amartya
Sen,
yang
menyatakan
bahwa
pembangunan adalah ekspansi dari kemampuan
manusia dan bukan maksimisasi dari kebutuhan
manusia yang diwakilkan dengan pendapatan (Sen,
1985;1999). Bila seseorang gagal memenuhi
kebutuhan dasar, kemampuan seseorang menjadi
kriteria yang penting dalam memenuhi fungsi
minimal pada level yang sesuai. Pendekatan
kemampuan menekankan “kondisi kesejahteraan”
seseorang alih-alih melihat “hasil akhir” yang
didapat yang direpresentasikan dengan jumlah
pendapatan.
Pendekatan yang digagas oleh Sen ini mengalami
perubahan indikator yang bisa dikatakan tidak
spesifik karena hal ini akan lebih memudahkan
identifikasi mengenai apa yang diinginkan oleh
masing-masing
individu
tanpa
harus
“terkungkung”
dalam
indikator
tertentu.
Pendekatan kemampuan telah dikembangkan dan
digunakan dalam Human Development Index (HDI)
yang terdiri dari indikator kesehatan, usia hidup
pendidikan dan standar hidup. Pendekatan ini
bahkan sudah diimplementasikan dalam Human
Development
Report
(1997).
Pendekatan
kapabilitas
Amartya
Sen
ini
selanjutnya
dikembangkan
oleh
Alkire-Foster
dalam
penyusunan Indeks Kemiskinan Multidimensi.
3. Social Exclusion
Social exclusion diartikan oleh European Definition
(1995) sebagai proses individu atau kelompok, baik
sebagian atau sepenuhnya telah dikucilkan dari
masyarakat. Sejarah penggunaan pendekatan social
exclusion pertama kali dikembangkan oleh Rene
Lenoir (1974) yang menyatakan bahwa orang-orang
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yang terkena indikator kemiskinan ini adalah
orang-orang yang dengan trauma. Sebagai contoh
anak-anak yang mengalami kekerasan fisik
maupun mental karena kondisi broken home dan
lain sebagainya.
Studi ini selanjutnya dipelajari oleh
Townsend (1979) yang menyatakan bahwa
kemiskinan merujuk kepada orang yang dikucilkan
dari pola hidup biasanya. Karakteristik penyebab
terjadinya social exclusion menurut Atkinson (1998)
dan Micklewright (2002) ada tiga, yaitu seseorang
dikucilkan
terhadap
masyarakat
tertentu,
seseorang dikucilkan dari hasil kerja pihak
tertentu, dan kemungkinan terjadinya potensi
pengasingan seseorang saat ia masuk ke suatu
struktur masyarakat tertentu di masa depan.
Dalam social exclusion terdapat hal menarik
yang disebut Sen sebagai social exclusion aktif dan
pasif.
Contoh dari passive exclusion adalah
banyaknya pengungsi dari Syria yang terpaksa
pindah karena kondisi bencana perang di negara
tersebut. Perpindahan mereka ke negara-negara
Eropa membuat mereka tidak dapat menggunakan
hak politiknya karena mereka tidak mempunyai
status kewarganegaraan di daerah tersebut. Tipe
social exclusion kedua kaitannya dengan adanya
kegiatan mengucilkan seseorang atau suku
tertentu. Sebagai contoh kondisi kaum Rohingnya
yang berasal dari Myanmar, di mana kaum ini
dianggap bukan warga negara Myanmar, sehingga
tidak mendapatkan benefit apapun dari negara.
4. Partisipasi
Pendekatan
partisipasi
adalah
pendekatan
menggunakan individu maupun kelompok, untuk
melihat sudut pandang kemiskinan dari kelompok
atau unit yang bersangkutan dalam realitas
kehidupannya. Pendekatan ini cukup baik, karena
dapat menentukan apakah indikator daerah miskin
ataupun tidak berasal dari orang yang mengalami
kemiskinan itu sendiri.
Pendekatan partisipatif menggunakan
metode Participatory Rural Assessment (PRA) yang
mengidentifikasi
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kemiskinan seseorang, seperti
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faktor demografi, sosial ekonomi, organisasi sosial,
sosial politik, kebutuhan dan budaya daerah dan
kapasitas kelembagaan. Hal ini dilakukan untuk
melihat perbedaan sosial, menilai dampak dan
risiko, memitigasi dampak yang terjadi dan
membangun kapasitas individu dan institusi. PRA
kemudian dikembangkan menjadi Participatory
Impact Assessment (PIA). Mirip dengan PRA, metode
ini mempunyai definisi untuk mengetahui orang
atau klien dari proyek dengan menekankan
partisipasi dari anggota komunitas dalam menilai
batasan proyek dan membuat orang lokal dapat
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mengidentifikasi dan menilai indikator yang
merubah diri mereka sendiri (Catley, 1999). Metode
ini bisa dikatakan masih cukup sempit dan terbatas
kepada kelompok atau unit yang bersangkutan dan
tidak bersifat universal dalam aplikasinya. Metode
ini juga bisa dikatakan sangat objektif dan
tergantung cara pandang masing-masing orang
(Laderchi, 2006).

Konsep Kemiskinan Multidimensi
Konsep kemiskinan multidimensi muncul ketika
pengukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan
dirasakan tidak cukup. Seseorang yang miskin bisa
jadi mengalami permasalahan selain kekurangan
uang, sebagai contoh akses air bersih yang buruk,
kekurangan nutrisi, tempat tinggal tidak layak, dll.
Pendekatan pengukuran kemiskinan multidimensi
muncul
untuk
menangkap
permasalahan
kemiskinan secara lebih komprehensif. Tidak
hanya mengungkap berapa orang atau siapa orang
miskin, tetapi juga mengapa orang tersebut miskin.
Penentuan garis kemiskinan selama ini
menggunakan indikator global yang ditetapkan
World Bank, yakni 1,9 dolar Amerika Serikat per
hari. Artinya, seseorang dikatakan miskin apabila
pendapatannya kurang dari nominal tersebut. Sen
(1980 & 2000) mengkritik pendekatan tersebut yang
hanya memotret sebagian kecil dari beragam
persoalan
kemiskinan,
yang
bukan
saja
menyangkut kemampuan daya beli, pendapatan
atau konsumsi, tapi dimensi lebih luas dari kondisi
kemiskinan. Ketika ada sebagian masyarakat tidak
bisa mengakses pelayanan pendidikan atau
kesehatan dasar akibat ketidakmampuannya, maka
hal tersebut juga termasuk kemiskinan. Sama
halnya terhadap kualitas dari standar kehidupan,
seperti rumah yang berlantaikan tanah, tidak
adanya sanitasi yang baik, sumber energi untuk
penerangan dan memasak yang tidak layak
merupakan bagian dari kemiskinan.

Narayan
et
al.
(1997)
mencoba
mendeskripsikan kemiskinan melalui apa yang
dipikirkan oleh orang-orang miskin. Menggunakan
metodologi participatory poverty assessment, ia
melakukan penelitian dengan mengambil sampel
78 partisipan di 47 negara. Kertas ini
mendeskripsikan kemiskinan langsung dari orang
yang mengalami kemiskinan itu sendiri.
Kesimpulan kertas tersebut adalah: (1) setiap orang
memiliki masalah kemiskinan berbeda yang
bersifat multidimensi, (2) rumah tangga akan
menjadi tidak berfungsi dengan baik bila ditekan
oleh kondisi kemiskinan, (3) negara menjadi sangat
tidak efektif dalam menentukan kebijakan yang
tepat kepada masyarakatnya, terutama dalam
penanggulangan kemiskinan, (4) peran NGO dalam
kehidupan orang miskin sangat terbatas, dan
membuat orang sangat tergantung kepada jaringan
mereka yang bersifat informal dan terakhir adalah
standar kemiskinan dan program yang dibuat tidak
menangkap semua hal yang ada.
Narayan et al. (1997) memberikan
pandangan mengenai kemiskinan yang bersifat
multidimensi dan saling berhubungan antara satu
dimensi dengan lainnya. Penyebab kemiskinan
multidimensi menurut Narayan et al. adalah: (1)
orang miskin kurang untuk akses infrastruktur
dasar, jalan pedesaan, transportasi, dan air bersih;
(2) kemiskinan mempunyai hubungan yang erat
dalam
dimensi
psikologis,
seperti
PRAKARSA
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ketidakberdayaan,
ketidakmampuan
untuk
menyuarakan, ketergantungan, rasa malu, dan
penghinaan; (3) orang miskin melihat bahwa
pendidikan adalah cara terbaik untuk keluar dari
kemiskinan, tetapi sayangnya selama ini kesehatan
dianggap sebagai faktor paling penting dalam
mendefinisikan kemiskinan, sehingga berakibat
bahwa pengobatan lebih banyak dalam bentuk
seperti peningkatan gizi dan sebagainya, yang
bersifat pengobatan dan bukan sebagai upaya

pencegahan terhadap potensi kemiskinan.
Terakhir, dari kesimpulan kemiskinan yang
bersifat multidimensi, ia menganggap bahwa
orang miskin sangat jarang berbicara mengenai
kemiskinan, tetapi fokus pada persoalan
bagaimana mengelola aset yang ada, yaitu fisik,
manusia, sosial dan lingkungan. Dalam hal ini,
masalah gender berperan cukup penting dalam
memberikan perspektif dimensi.

Indeks Kemiskinan Multidimensi
Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) menjadi
alat ukur kemiskinan multidimensi yang dapat
menangkap gambaran kemiskinan, baik pada level
individu maupun rumah tangga secara lebih
komprehensif. IKM pertama kali dikembangkan
oleh Oxford Poverty and Human Development
Initiative (OPHI) dan United Nations Development
Program’s Human Development Report Office
(UNDP-HDRO)
pada
tahun
2010.
IKM
merefleksikan deprivasi yang dialami oleh
masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan
dan standar hidup. Dengan kata lain, besaran IKM
menunjukkan kemiskinan berdasarkan jumlah
orang miskin dan keparahan kemiskinan yang
dialami. Pada level global, IKM dapat dibandingkan
antar negara, kawasan maupun global. Sementara
pada level nasional, IKM dapat dibandingkan antar
kelompok umur, jenis kelamin, perdesaan dan
perkotaan, individu dan rumah tangga, bahkan
suku.

Bagi UNDP, IKM merupakan bagian yang
terintegrasi dalam kerangka Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB). IKM dapat memonitor
kemajuan
upaya
pencapaian
Tujuan
1
Pembangunan Berkelanjutan, yakni mengakhiri
kemiskinan dengan segala bentuknya. UNDP
melihat bahwa memperluas indikator kemiskinan
dan melihat kemiskinan secara multidimensi
merupakan strategi awal dalam kerangka
penanggulangan kemiskinan global. Selama ini
persoalan kemiskinan terjebak pada cakupan
indikator yang sempit, sehingga strategi
penanggulangan kemiskinan juga menjadi sempit
dan berdampak pada kurang efektifnya program
penanggulangan kemiskinan. Dengan IKM,
informasi yang deskriptif mengenai kemiskinan
akan mendorong para pembuat kebijakan untuk
mengeluarkan kebijakan yang relevan sesuai
dengan akar permasalahan kemiskinan yang
dialami.

Dimensi dan Indikator Indeks Kemiskinan Multidimensi Oxford Poverty and Human
Development Initiative
Pengukuran IKM global menghitung deprivasi
seseorang pada 10 indikator dalam dimensi
kemiskinan, yakni kesehatan, pendidikan dan
standar hidup. Indikator kemiskinan multidimensi
yang digunakan OPHI dalam perhitungan IKM
global, merujuk pada dua karakteristik. Pertama,
indikator memasukkan masyarakat yang hidup di
bawah kondisi tidak mencukupi standar minimum
PRAKARSA
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internasional untuk fungsi dasar, seperti
kekurangan
gizi,
pendidikan,
maupun
mengkonsumsi air bersih. Kedua, hal Ini merujuk
kepada masyarakat yang hidup dengan tidak
mencapai kebutuhan standar minimum dalam
beberapa aspek dan waktu yang sama (Santos dan
Alkire, 2011).
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Dimensi Kesehatan
Pada dimensi kesehatan, IKM mengukur dua
indikator, yaitu kecukupan gizi/nutrisi dan
kematian anak. IKM mengukur indikator gizi
setiap anggota rumah tangga, mulai dari anak-anak
hingga orang dewasa. Anak usia 0-5 tahun
dikatakan malnutrisi apabila z-score baik pada
tinggi badan per umur (stunting) maupun berat
badan per umur (underweight) di bawah minus dua
standar deviasi dari nilai tengah (median) populasi
acuan. Sementara itu, orang dewasa di atas 20
tahun dianggap malnutrisi ketika nilai Body Mass
Index (BMI) lebih rendah dari 18,5 m/kg2 (Alkire
dan Jahan, 2018).
Indikator lain dari dimensi kesehatan
adalah angka kematian anak. Berdasarkan filosofi
kesehatan, angka kematian anak merupakan
cerminan dari terbatasnya akses terhadap
pelayanan kesehatan, misalnya akibat penyakit
atau kekurangan gizi. Penilaian ini mencakup anak
segala umur. Ketika ada rumah tangga mengalami
satu atau lebih kasus kematian anak, maka rumah
tangga tersebut terdeprivasi atau mengalami
kemiskinan multidimensi.
Dimensi Pendidikan
Ada dua indikator dalam mengukur dimensi
pendidikan, yaitu lama sekolah (years of schooling)
dan kehadiran di sekolah (attendance of school). Dua
indikator
ini
mencerminkan
kemampuan
masyarakat mengakses pendidikan dasar, tetapi
tidak mencerminkan kualitas pendidikan yang
diperoleh. Pada IKM global 2018, seseorang
dikatakan terdeprivasi pada indikator lama sekolah
apabila terdapat anggota rumah tangga berusia di
atas 10 tahun yang tidak selesai menempuh
pendidikan enam tahun. Di sisi lain, pada indikator
kehadiran di sekolah, seseorang dikatakan
terdeprivasi apabila terdapat usia anak di rumah
tangga yang tidak bersekolah sampai usia dimana
mereka harus menyelesaikan kelas delapan.
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memenuhi kualitas standar dari kehidupan sesuai
dengan TPB. Indikator dimensi kualitas hidup
terdiri atas:
1. Bahan Bakar memasak. Rumah tangga
terdeprivasi pada indikator tersebut bila
memasak menggunakan arang atau kayu.
2. Sanitasi. Rumah tangga dianggap memiliki
akses ke sanitasi jika memiliki toilet atau
jamban yang berventilasi baik atau toilet
kompos dan tidak berbagi dengan rumah tangga
lain. Jika rumah tangga tidak memenuhi kondisi
tersebut, maka dianggap kekurangan akses
terhadap sanitasi.
3. Akses air bersih. Seseorang dianggap
memiliki akses terhadap air minum bersih jika
mendapatkan air dari salah satu sumber air
berikut: pipa air, keran umum, sumur bor atau
pompa, sumur terlindung, semi dilindungi, atau
air hujan, dan sumber air tersebut berada dalam
jarak 30 menit berjalan kaki (pulang pergi). Jika
gagal untuk memenuhi kondisi tersebut, maka
rumah tangga dianggap terdeprivasi pada akses
terhadap air.
4. Listrik. Rumah tangga dianggap terdeprivasi
pada indikator tersebut jika tidak memiliki
akses terhadap listrik.
5. Kondisi rumah. Rumah tangga dengan lantai
rumah yang terbuat dari tanah, pasir atau
lainnya yang tidak layak dianggap terdeprivasi
pada indikator tersebut.
6. Kepemilikan aset. Jika rumah tangga tidak
memiliki lebih dari satu aset berupa radio, TV,
telepon, sepeda, sepeda motor atau kulkas,
serta tidak memiliki mobil maka terdeprivasi
pada indikator tersebut.

Dimensi Kualitas Hidup
Standar kualitas hidup mencerminkan pola
kehidupan keseharian masyarakat. Kemiskinan
akan menjadikan masyarakat tidak dapat
PRAKARSA
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Perhitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi di Beberapa Negara
IKM telah digunakan baik secara global ataupun di
berbagai
negara,
penjelasan
dari
setiap
penggunaan dapat dilihat berikut ini, yaitu:
1. IKM Global
Mulai dikembangkan oleh OPHI dan HDRO UNDP
pada tahun 2010, perhitungan IKM Global
dilakukan
paling
tidak
setahun
sekali
menggunakan data terbaru. OPHI mengklaim
bahwa IKM dapat digunakan untuk mengukur
bagaimana progres pencapaian TPB, khususnya
pada Tujuan 1, yakni mengakhiri kemiskinan
dengan segala bentuknya. Perhitungan IKM global
menggunakan data Demographic Health Survey
(DHS) dan Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)
dari berbagai negara. IKM global merinci deprivasi
seseorang pada 10 indikator dalam dimensi
kesehatan, pendidikan dan standar hidup. IKM
global memberikan gambaran rinci dan
komprehensif untuk mengidentifikasi siapa orang
miskin dan bagaimana seseorang mengalami
kemiskinan.
Pada 2019, IKM Global memutakhirkan
data kemiskinan multidimensi di 101 negara yang
terdiri atas 31 negara berpenghasilan rendah, 68
negara berpenghasilan menengah, dan 2 negara
berpenghasilan tinggi. Data yang digunakan untuk
menghitung IKM Global berasal dari data 50 DHS,
42 MICS, 1 DHSMICS dan delapan survei nasional
yang berisi informasi yang dapat dibandingkan
antara DHS dan MICS. Rentang waktu yang
digunakan dalam data tersebut, yakni antara tahun
2007 hingga 2018.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
dari sejumlah negara tersebut, sebanyak 1,3 miliar
orang atau 23,1 persen tergolong miskin
multidimensi. Sebanyak 60 persen lebih penduduk
miskin multidimensi tinggal di negara-negara
dengan penghasilan menengah. Kawasan dengan
kemiskinan multidimensi tertinggi terletak di
kawasan Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Lebih
dari separuh penduduk miskin multidimensi
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tersebut adalah anak-anak berusia di bawah 18
tahun (Alkire et al., 2019).
Pada laporan ini, OPHI juga menghitung
kemiskinan multidimensi Indonesia. Dalam
penghitungannya, data yang digunakan berasal
dari data Survey Demografi Kesehatan Indonesia.
Diestimasikan bahwa penduduk yang masuk dalam
kategori miskin multidimensi di Indonesia
mencapai 7 persen, dimana paling banyak
mengalami deprivasi pada indikator standar hidup
(46,8 persen). IKM untuk Indonesia berdasarkan
perhitungan OPHI mencapai 0,028.
2. IKM Nasional
Beberapa negara di dunia mendesain IKM nasional
sebagai metode pengukuran kemiskinan resmi di
negaranya. Negara-negara yang telah menerapkan
IKM untuk pengukuran kemiskinan diantaranya
adalah Meksiko, Bhutan, Colombia, Vietnam,
beberapa negara di kawasan Amerika Latin dan
Afrika. IKM nasional dihitung sesuai dengan
konteks negara masing-masing sehingga bisa
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
negara.
Vietnam
Pendekatan kemiskinan multidimensi di Vietnam
diaplikasikan dalam target nasional lima tahunan
pengurangan kemiskinan, yakni untuk periode
2016-2020. Pendekatan pengukuran ini digunakan
untuk memonitor dan mengevaluasi program
perlindungan sosial, sekaligus mengidentifikasi
penerima manfaat program. Garis kemiskinan
untuk periode 2016-2020 di negara ini
menggabungkan pengukuran kemiskinan dengan
pendekatan
pendapatan
dan
kemiskinan
multidimensi berdasarkan metode Alkire-Foster.
Dengan metode pengukuran ini, persentase rumah
tangga yang menerima manfaat program
pengurangan kemiskinan dengan perlindungan
sosial meningkat dari 49,6 persen pada 2016
menjadi 53,3 persen pada 2018.
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Kemiskinan multidimensi di Vietnam
menggunakan lima dimensi pelayanan sosial
dasar, yakni layanan kesehatan, pendidikan,
perumahan, air dan sanitasi, serta akses informasi.
Pada dimensi layanan kesehatan terdapat indikator
akses layanan dan asuransi kesehatan. Pada
dimensi pendidikan terdapat indikator pendidikan
orang dewasa dan kehadiran anak usia sekolah.
Pada dimensi perumahan terdapat indikator
kualitas perumahan dan area tempat tinggal. Pada
dimensi air dan sanitasi terdapat indikator kondisi
jamban dan sumber air. Sementara pada dimensi
akses informasi terdapat indikator aset untuk akses
informasi dan penggunaan jasa telekomunikasi.
Setiap dimensi memiliki bobot yang sama, artinya
masing-masing indikator memiliki kontribusi yang
sama pada kemiskinan seseorang atau rumah
tangga.
Filipina
Badan statistik Filipina berkonsultasi dengan
komite inter agensi untuk statistik kemiskinan
mengembangkan
metodologi
awal
untuk
mengukur kemiskinan multidimensi berdasarkan
metode Alkire-Foster. Hal ini karena adanya
pertimbangan bahwa IKM bersifat krusial untuk
kebijakan dan perencanaan program pengentasan
kemiskinan. Data tahun 2017 menunjukkan angka
kemiskinan multidimensi negara ini mencapai 17,3
persen.
IKM menjadi pelengkap untuk pengukuran
kemiskinan dengan pendekatan pendapatan. Pada
metodologi awal tersebut, pengukuran IKM negara
ini menggunakan 4 dimensi yang terdiri atas 13
indikator. Pada dimensi pendidikan terdiri atas
indikator kehadiran sekolah dan tingkat
pendidikan. Pada dimensi kesehatan dan nutrisi
terdiri atas indikator kelaparan, konsumsi
makanan dan asuransi kesehatan. Pada dimensi
perumahan, air dan sanitasi terdiri atas
kepemilikan aset, kondisi jamban, sumber air
bersih, status kepemilikan tempat tinggal, material
rumah, dan sumber penerangan. Sementara pada
dimensi
ketenagakerjaan
terdiri
atas
pengangguran dan pekerja anak yang tidak
sekolah.
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Bhutan
Bhutan
mengadopsi
metode
pengukuran
kemiskinan multidimensi dalam perhitungan
indeks kebahagiaan atau Gross National Happiness
(GNH) index, yakni dengan metode yang
dikembangkan oleh Alkire-Foster (2007, 2011).
Metode
yang
dikembangkan
adalah
mengidentifikasi kelompok orang yang dikatakan
bahagia, dibandingkan dengan orang yang
dikatakan tidak bahagia. Hal ini dilakukan untuk
melihat arti kebahagiaan yang “memadai” untuk
masyarakat Bhutan. Indikator yang dipakai untuk
menggerakkan kebahagiaan masyarakat terdiri
dari 9 dimensi dan 33 indikator kluster. Bila
indikator ini dipecah kembali maka akan muncul
124 variabel indikator GNH. Pada tahun 2010, di
Bhutan survei kebahagiaan menunjukkan bahwa
10,4% masyarakat “tidak bahagia”, 47,8% “cukup
bahagia” 32,6% “bahagia” dan 8,3% “sangat
bahagia” (Ura et al., 2012).
GNH sendiri mempunyai
diantaranya adalah:

beberapa

tujuan,

1. Memberikan kerangka alternatif dalam
pembangunan.
2. Memberikan indikator kepada sektor untuk
menjadi acuan pembangunan.
3. Mengalokasikan sumber daya yang sesuai
dengan target GNH dan menjadi alat penyaringan
dari pembangunan.
4. Mengukur kebahagiaan dan kesejahteraan
individu.
5. Mengukur kemajuan sepanjang waktu.
6. Membandingkan kemajuan antar negara
Sierra Leone
Sierra Leone, suatu negara di Afrika Barat mulai
2019 melakukan penghitungan Indeks Kemiskinan
Multidimensi. Data yang digunakan untuk
penghitungan IKM berasal dari data survei
nasional yang dikombinasikan dengan data
Demographic Health Survey (DHS) dan Multiple
Indicator Cluster Survey (MICS). Penghitungan IKM
PRAKARSA
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mencakup lima dimensi, yakni kesehatan,
pendidikan, standar hidup, perumahan dan energi,
yang terdiri atas 14 indikator secara keseluruhan.
Masing-masing dimensi memiliki bobot yang
sama, namun beberapa indikator dalam setiap
dimensi memiliki bobot yang berbeda.
Hasil perhitungan IKM menunjukkan
bahwa pada 2019, 64,8 persen penduduk Sierra
Leone mengalami kemiskinan multidimensi
dengan intensitas kemiskinan mencapai 58,9
persen. Ini menunjukkan bahwa hampir dua
pertiga penduduk di Sierra Leone mengalami
kemiskinan multidimensi. Sementara itu, IKM
mencapai 0,375 (UNDP Sierra Leone, 2019).
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Bab 3
Data dan Metodologi
Bab ini membahas secara ringkas data dan metodologi yang digunakan dalam menyusun IKM
Indonesia. Secara lebih rinci, bab ini dimulai dengan membahas sumber data beserta justifikasi
pemilihannya. Selanjutnya, bab ini membahas pemilihan dimensi dan indikator, kemudian diikuti
dengan pembahasan tahapan penghitungan IKM Indonesia, dan diakhiri dengan contoh penghitungan
IKM Indonesia.

Data
Dalam melakukan penghitungan IKM Indonesia,
PRAKARSA menggunakan data Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh
Badan Pusat Statistik. Data Susenas dipilih karena
mampu memberikan informasi berbagai kondisi
sosial ekonomi masyarakat yang sangat detail
meliputi kondisi pemenuhan kebutuhan hidup,
sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan,
dan sosial ekonomi lainnya. Sejak pertama kali
dirilis pada 1963, Susenas telah menjadi sumber
utama data yang mencerminkan kondisi sosial
ekonomi penduduk Indonesia. Data Susenas telah
dipakai secara luas oleh pembuat kebijakan dan
akademisi untuk perencanaan, pengawasan, dan
evaluasi program-program pemerintah. Data
Susenas pun dipakai sebagai basis penyusunan
angka kemiskinan nasional dengan pendekatan
pendapatan
atau
moneter.
Selain
itu,
pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang disusun
untuk penghitungan IKM Global untuk Indonesia
oleh Oxford Poverty and Human Development
Initiative (OPHI) University of Oxford juga termuat
di dalam kuesioner Susenas sehingga dapat
melakukan penghitungan yang relevan dengan
data yang valid.
Susenas merupakan data dengan tipe
observasi cross sectional data yang mana pemilihan
sampelnya dilakukan metode two stages one phase
stratified sampling dan pengumpulan datanya
dilakukan rutin setiap tahun sejak 1989.
Pengumpulan data Susenas secara tahunan
bermanfaat bagi penyusunan IKM Indonesia yang
mana dapat menyajikan analisis secara tren dan
PRAKARSA
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memberikan informasi kondisi kemiskinan
multidimensi secara lebih terkini. Di sisi lain,
Susenas memiliki sampel data yang representatif
secara nasional dan mencakup seluruh provinsi di
Indonesia sehingga IKM Indonesia dapat memotret
kemiskinan multidimensi di seluruh daerah di
Indonesia.
Dalam laporan penelitian ini, kami
menggunakan data Susenas selama periode 2015
hingga 2018 dengan unit analisis terkecil adalah
rumah tangga beserta individu di dalam rumah
tangga. Berbeda dengan data Susenas periode
2011–2014 dimana perilisan datanya dilakukan
empat kali dalam setahun yang digunakan di
laporan penelitian sebelumnya, data Susenas
periode 2015–2018 dirilis sebanyak dua kali
setahun,
yaitu
Maret
dan
September.
Bagaimanapun juga, kami hanya menggunakan
data Susenas keluaran bulan Maret. Hal ini
dikarenakan hasil pencacahan data pada bulan
Maret memiliki jumlah sampel yang cukup besar
sehingga data representatif dari level nasional
hingga ke level kabupaten/kota daripada data
Susenas keluaran bulan September yang hanya
representatif di level nasional. Selain itu, data
keluaran bulan Maret juga cukup representatif
untuk menggambarkan MPI Indonesia secara
desa-kota.
Data Susenas yang kami gunakan memuat
informasi sebanyak lebih dari 250 ribu rumah
tangga atau apabila dihitung berdasarkan individu
maka terdapat lebih dari satu juta individu. Selama
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2015–2018, data sampel Susenas yang digunakan
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni
dari 285.908 rumah tangga (1.097.719 individu)
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pada 2015 menjadi (297.276 rumah tangga)
1.131.825 individu pada 2018.

Dimensi dan Indikator IKM Indonesia
Penghitungan IKM Indonesia 2015–2018 terdiri dari
tiga dimensi yakni dimensi kesehatan, pendidikan,
dan standar hidup dan delapan indikator dimana
masing-masing dimensi dan indikator di setiap
dimensi memiliki bobot yang sama dalam
mengukur nilai IKM. Grafik 3.1 memperlihatkan
indikator-indikator penyusun pada setiap dimensi
dimana dimensi kesehatan disusun dari 3
indikator, dimensi pendidikan dari 2 indikator, dan
dimensi standar hidup dari 3 indikator.
Penghitungan IKM Indonesia 2015–2018
menggunakan metodologi yang sama dengan
penghitungan IKM Indonesia 2012–2014, namun
terdapat sedikit perubahan komposisi indikator di
setiap dimensi agar dapat menyesuaikan tren
pembangunan terbaru dan lebih merefleksikan
kondisi kemiskinan yang sesungguhnya. Berbeda

dengan IKM Indonesia 2012–2014 yang memiliki 11
indikator, IKM Indonesia 2015–2018 terdiri atas 8
indikator. Kami menghilangkan masing-masing
satu indikator di setiap dimensi.
Pada IKM Indonesia 2015–2018, kami
menghilangkan indikator pembantu kelahiran
dalam dimensi kesehatan, indikator melek huruf
dalam dimensi pendidikan, dan indikator
kepemilikan aset rumah dalam dimensi standar
kualitas hidup. Penghilangan indikator pembantu
kelahiran dikarenakan kini Indonesia telah
mengimplementasikan
jaminan
kesehatan
nasional dan masyarakat mulai sadar untuk
memeriksakan
kondisi
kehamilan
hingga
persalinan di layanan fasilitas kesehatan dengan
dibantu tenaga kesehatan. Selain itu, dengan
adanya implementasi jaminan kesehatan nasional,

Graﬁk 3.1 Dimensi dan Indikator dalam Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015-2018
Indeks Kemiskinan
Multidimensi Indonesia

Kesehatan

Sanitasi
1/9

Air Minum
1/9
Gizi Balita
1/9

Pendidikan

Pendidikan Anak
Usia Dini
1/6

Keberlanjutan
Sekolah
1/6

Standar
Hidup

Sumber Penerangan
1/9
Bahan Bakar Memasak
1/9
Kondisi atap, lantai,
& dinding rumah
1/9

Sumber: PRAKARSA
PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015–2018
Bab 3: Data dan Metodologi

20

biaya persalinan seluruhnya telah ditanggung dan
masyarakat miskin dibantu oleh pemerintah dalam
pembayaran iurannya. Penghilangan indikator
melek huruf dikarenakan pada 2015 tingkat melek
huruf Indonesia telah mencapai diatas 95 persen
sehingga sudah tidak relevan merepresentasikan
kondisi kemiskinan. Penghilangan indikator
kepemilikan aset rumah dikarenakan dalam
beberapa tahun terakhir sebagian besar kelompok
usia dewasa muda menganggap kepemilikan status
aset rumah kurang mencerminkan tingkat
kesejahteraan.
Oleh
karenanya,
untuk
membedakan antara masyarakat miskin dan tidak
miskin semakin bias apabila diukur dari sisi
kepemilikan aset rumah.

Selain penghilangan 3 indikator tersebut,
pada IKM Indonesia 2015-2018 kami merivisi
pengukuran pada indikator sumber penerangan.
Pada IKM Indonesia 2012-2014, indikator sumber
penerangan merujuk kepada orang-orang miskin
sebagai orang-orang yang tidak menggunakan
Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan orang-orang
yang menggunakan PLN tetapi disubsidi dengan
nilai 450 dan 900 watt. Akan tetapi, karena sejak
2015 pertanyaan terkait sumber penerangan di
dalam Susenas telah berubah maka pengukuran
indikator sumber penerangan pada IKM Indonesia
2015-2018 turut mengalami perubahan.

Dimensi Kesehatan
Indikator Sanitasi
Seseorang dikatakan terdeprivasi dalam indikator
sanitasi jika tidak memiliki fasilitas buang air besar
baik umum, bersama, atau pribadi dan jenis
klosetnya bukan leher angsa.

tank maka ada kemungkinan air minum dapat
terkontaminasi dengan unsur-unsur yang berasal
dari septic tank baik dalam bentuk zat padat
ataupun zat cair.

Indikator Air Minum

Indikator Gizi Balita

Seseorang dikatakan terdeprivasi dalam indikator
air minum jika menggunakan atau mengkonsumsi
air bersih yang bukan berasal dari ledeng meteran
dan ledeng eceran. Seseorang dapat pula
terdeperivasi apabila tidak menggunakan air
minum dari pompa, sumur terlindung/ mata air
terlindung yang berjarak < 10 meter dari septic
tank. Asumsi ini dipakai karena jika mata air
terlindung yang berjarak < 10 meter dari septic

Balita (bayi dibawah lima tahun) dikatakan
terdeprivasi apabila asupan gizinya kurang dari
ambang batas yang dibutuhkan. Tabel 3.1
menampilkan kebutuhan gizi minimal balita
berdasarkan kelompok umur antara umur 0–1
tahun, 1–3 tahun dan 4–5 tahun berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No. 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia.

Tabel 3.1 Asupan Gizi Seimbang Anak Balita

Usia

Energi (kkal)

Protein (g)

Lemak (g)

Karbohidrat (g)

< 1 tahun

637,5

15

35

70

26

44

1-3 tahun

3-5 tahun

1.125

1.600
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35

62

155

220
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Dimensi Pendidikan
Indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Keberlanjutan Sekolah

Individu (anak-anak) dikatakan terdeprivasi
apabila mereka yang sedang berusia 3–6 tahun
tidak memiliki akses terhadap layanan pendidikan
prasekolah, seperti PAUD, pos setara PAUD lainnya,
Taman Kanak-Kanak (TK) atau yang setara,
kelompok bermain, dan jenis pendidikan
prasekolah lainnya.

Individu (anak-anak) dikatakan terdeprivasi
apabila mereka yang sedang berada pada usia
sekolah dasar dan menengah yang tidak mampu
menyelesaikan pendidikannya hingga sekolah
lanjut tingkat atas, seperti SMA (Sekolah Menengah
Atas)/SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)/MA
(Madrasah Aliyah) atau sederajat.

Dimensi Standar Hidup
Indikator Sumber Penerangan

Atap

Seseorang
dikatakan
terdeprivasi
apabila
menggunakan listrik untuk penerangan yang
bukan berasal dari PLN, seperti petromaks/aladin,
pelita/senter/obor, atau sumber penerangan
lainnya.

Suatu atap rumah dikatakan tidak layak adalah atap
yang terbuat selain dari beton, genteng, seng, dan
asbes, seperti bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun
daunan/rumbia dan lainnya.

Indikator Bahan Bakar Memasak

Suatu lantai rumah dikatakan tidak layak jika lantai
berbahan selain dari marmer, keramik, granit,
tegel, teraso, semen, dan kayu, seperti dari bambu,
kayu/papan berkualitas rendah, tanah dan bahan
lainnya.

Seseorang
dikatakan
terdeprivasi
apabila
menggunakan bahan bakar untuk memasak yang
menggunakan listrik dan gas sebagai bahan bakar
untuk memasak, seperti minyak tanah, arang,
breket, dan kayu bakar.
Indikator Kondisi Atap Lantai dan Dinding
Seseorang dikatakan terdeprivasi apabila secara
keseluruhan kondisi atap lantai dan dindingnya
tidak layak. Seseorang yang terdeprivasi dalam
indikator ini setidaknya memiliki kondisi yang
tidak layak dua dari tiga sub-indikator (atap, lantai,
dan dinding).

Lantai

Dinding
Suatu dinding rumah dikatakan tidak layak jika
lantai berbahan selain dari tembok dan kayu,
seperti anyaman bambu, batang kayu, bambu dan
bahan lainnya.

Dimensi Standar Hidup
Penghitungan IKM Indonesia merujuk pada
metode Alkire dan Foster (2007, 2011). Metodologi
ini digunakan sebagai basis pengukuran IKM
Global yang dikembangkan pada 2010 oleh OPHI
University of Oxford dan United Nations
Development Programme (UNDP) dimana angka
dan analisisnya diperbarui setiap tahun. Selain itu,
metodologi tersebut juga dipakai sebagai

pengukuran IKM tingkat nasional di berbagai
negara, seperti Bhutan, Afghanistan, dan Pakistan.
Penghitungan IKM Indonesia mengadopsi tiga
dimensi pengukuran, yaitu kesehatan, pendidikan,
dan standar hidup sesuai metodologi AF, namun
memodifikasi beberapa indikator agar lebih
relevan dengan konteks Indonesia. Pada IKM

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015–2018
Bab 3: Data dan Metodologi

22

Indonesia 2015–2018, terdapat lima indikator yang
mengadopsi dari IKM Global dan membangun tiga
indikator baru yang menyesuaikan dengan kondisi
prioritas pembangunan Indonesia.
Metode
Alkire-Foster
menjumlahkan
deprivasi-deprivasi yang dialami oleh setiap orang
di dalam skor deprivasi tertimbang yang mana
selanjutnya
dapat
digunakan
untuk
mengidentifikasi
orang-orang
yang
masuk
kedalam kategori miskin multidimensi. Dengan
mengaplikasikan metodologi ini maka IKM
Indonesia merefleksikan secara simultan deprivasi
di delapan indikator. Setiap orang yang
teridentifikasi miskin multidimensi atau tidak
tergantung kepada apakah skor deprivasinya
kurang dari poverty cutoff (batas garis kemiskinan),
sama dengan atau lebih dari poverty cutoff. Nilai
poverty cutoff pada IKM Indonesia 2015–2018
adalah 3 dari 8 indikator atau ekuivalen dengan
nilai 0,333.
Penghitungan IKM terdiri dari tiga aspek
penting, yaitu IKM itu sendiri, angka kemiskinan
multidimensi (H), dan intensitas kemiskinan
multidimensi (A). Penjabaran setiap aspek tersebut
adalah sebagai berikut:
IKM = H × A
dimana H (angka kemiskinan multidimensi) adalah
proporsi jumlah penduduk miskin multidimensi
terhadap total penduduk. A (intensitas kemiskinan
multidimensi) adalah proporsi rata-rata indikator
tertimbang dimana orang miskin terdeprivasi. IKM
adalah hasil dari angka kemiskinan multidimensi
(H) dikali intensitas kemiskinan multidimensi (A).
Selain dapat menampilkan nilai IKM,
angka kemiskinan multidimensi, dan intensitas
kemiskinan, IKM juga dapat menunjukkan
persentase orang yang terindentifikasi miskin dan
terdeprivasi dalam indikator tertentu. Oleh
karenanya, IKM dapat dirinci berdasarkan
indikator
untuk
menunjukkan
komposisi
kemiskinan multidimensi.
Berikut ini adalah tahapan untuk melakukan
penghitungan IKM menurut Alkire-Foster (2013)
dan disesuaikan dengan konteks Indonesia:
PRAKARSA
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1. Memilih Unit Analisis
Sesuai dengan standar Alkire Foster tim peneliti
bebas memilih indikator apa yang akan dipakai
dalam penghitungan IKM. Analisis yang dipilih
bisa dalam berbagai macam unit seperti individu,
rumah tangga, provinsi, kabupaten/kota, jenis
kelamin, desa-kota dan lain sebagainya. Pada
laporan ini, kami menggunakan unit analisis
berupa individu, provinsi, dan desa-kota.
2. Memilih Dimensi
Pemilihan dimensi sangat penting dilakukan untuk
melihat dimensi apa yang ingin dilihat. Standar
OPHI menggunakan tiga dimensi yaitu dimensi
kesehatan, pendidikan dan standar kualitas hidup.
Sementara IKM Indonesia memakai tiga dimensi
sesuai standar OPHI, namun dengan beberapa
modifikasi indikator di masing-masing dimensi.
3. Memilih Indikator
Indikator akan dipilih dari setiap dimensi dengan
prinsip “accuracy” (untuk membuat data lebih
akurat bisa menggunakan berbagai macam
indikator yang dibutuhkan sehingga mempunyai
berbagai macam analisis untuk membuat
pembuatan kebijakan menjadi lebih baik) dan
“parsimony” (menggunakan sesedikit mungkin
indikator untuk mempermudah analisis kebijakan
dan transparansi). Untuk menetapkan indikator
yang baik maka kaidah statistik harus perlu
diperhatikan, yaitu apabila penetapan indikator
tidak berkorelasi tinggi antar indikator.
Indikator yang kami pilih telah melalui
beberapa tahapan konsinyering yang dilakukan
antara lain dengan sejumlah ahli yang memahami
masalah-masalah kemiskinan di Indonesia. Dari
hasil konsinyering ini, kami mendapatkan
masukan
yang
sangat
berguna
dalam
mengembangkan indikator untuk penghitungan
MPI, antara lain:
Indikator Angka Gizi Seimbang lebih baik
daripada Indikator Angka Kematian Bayi. Hal ini
dinyatakan oleh Prof. dr. Hasbullah Thabrany.
Beliau menyatakan bahwa karakter ini bersifat
stunting yang mana karakter ini tidak berubah
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dalam jangka pendek, dan akan terus ada dalam
indikator kemiskinan. Karakter Angka Kematian
Anak
tidak
dapat
merefleksikan
kinerja
pemerintah dalam pengurangan angka kematian
anak karena asumsinya adalah bila seseorang
terkena indikator kemiskinan ini. Contohnya
adalah seperti berikut, jika seorang ibu
mempunyai anak yang meninggal misalnya pada
berumur 3 tahun, maka tidak ada penanggulangan
yang bisa diterapkan kepada ibu tersebut, karena
tidak mungkin menghidupkan anaknya kembali,
sehingga sepanjang umur ibu tersebut.
Dalam
laporan
penghitungan
IKM
PRAKARSA 2012–2014, Prof. dr. Hasbullah
Thabrany dan Prof. Elfindri menyatakan angka gizi
seimbang lebih sesuai untuk melihat perkiraan
indikator kemiskinan dibandingkan dengan angka
kematian anak. Dengan melihat faktor ini, kita
akan dapat memperkirakan apakah di masa depan
anak tersebut akan mengalami kemiskinan atau
tidak karena tumbuh kembang seorang anak akan
sangat ditentukan oleh gizi yang nanti akan terlihat
dari perkembangan tubuh.
4. Membuat Bobot Dimensi dan Indikator
Sesuai dengan metode Alkire-Foster, setiap
dimensi dan indikator akan diberikan bobot
tertentu.
Metode
pembobotan
adalah
menggunakan rata-rata setiap dimensi dan
indikator. Bobot dimensi dan indikator IKM
Indonesia terlihat dalam Grafik 1 atau Tabel 2.
5. Membuat Garis Kemiskinan
Perlu
ditetapkan
poverty
cut-off
untuk
masing-masing dimensi. Langkah pertama adalah
menciptakan cutoff, untuk metodologi dimana
seseorang dapat dikatakan terdeprivasi atau tidak
terdeprivasi dari setiap dimensi. Sebagai contoh:
seseorang dikatakan miskin berdasarkan indikator
pendidikan bilamana orang tersebut putus sekolah
atau tidak pernah sekolah meski berada pada
rentang usia sekolah. Di luar itu, seseorang tidak
dapat dikatakan miskin.
6. Aplikasi Garis Kemiskinan
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dengan status yang dialami dengan setiap cut-off
atau batas garis kemiskinan multidimensi yang
ada. Sebagai contoh, batas garis kemiskinan IKM
adalah 0,333. Bila seseorang mengalami indikator
kemiskinan dengan nilai total lebih dari 0,333 maka
ia tergolong miskin multidimensi, sementara
apabila dibawah 0,333 maka orang tersebut tidak
dapat dikatakan miskin multidimensi.
7. Menghitung Jumlah Deprivasi dari Setiap
Orang
Setelah mendapatkan batasan garis kemiskinan,
maka selanjutnya adalah menghitung jumlah
kemiskinan. Metode Alkire Foster membuat
persyaratan bahwa orang yang melewati batas
0,333 dianggap terkena kemiskinan multidimensi,
tetapi cut-off ini bisa disesuaikan tergantung
kebutuhan masing-masing daerah.
8. Menetapkan Cut-off Kedua
Asumsi penetapan ini adalah menetapkan bobot
yang sesuai. Hal ini akan memberikan angka dari
setiap dimensi di indikator ia mengalami
kemiskinan. Seseorang yang dikatakan mengalami
kemiskinan multidimensi jika ia terkena dalam
beberapa dimensi yang bersangkutan, sesuai
dengan nilai bobot masing-masing indikator.
9. Mengaplikasikan Cut-off
Fokus yang dilakukan adalah memberikan profil
dari orang miskin tersebut serta dimensi yang
diberikan saat mereka deprived. Semua informasi
yang menyatakan bahwa ia tidak miskin akan
dibuat nol semua.
IKM dihitung menggunakan bobot
tertimbang dari dimensi dan indikator. Bobot dari
dimensi ditimbang sama yaitu 1/3 masing-masing
dimensi. Bobot masing-masing indikator dalam
dimensi juga ditimbang dengan nilai yang sama.
Hasilnya, akan didapatkan bobot indikator sebagai
berikut: bobot indikator kesehatan yang terdiri dari
dua indikator dinilai masing-masing sebesar 1/9,
bobot pendidikan yang terdiri dari dua indikator
dinilai masing-masing sebesar 1/6 dan bobot
standar hidup yang terdiri dari enam indikator

Langkah ini mengganti pencapaian seseorang
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masing-masing dinilai sebesar 1/9.
Setiap orang yang dinilai dalam IKM dilihat
berdasarkan indikator yang dinilai. Penilaiannya
terdiri dari rentang 0-1. Ketika seseorang
memenuhi penilaian kemiskinan menurut
indikator IKM maka dia dikenakan nilai 1.
Penilaian akan terus dilakukan pada setiap
indikator. Setelah mendapatkan penilaian terhadap
delapan indikator, nilai indeks kemiskinan
multidimensi akan dihitung berdasarkan rumus
berikut:
ci = w1 I1 + w2 I2 + ...+ wd Id
dimana Ii = 1 jika seseorang
terdeprivasi dalam
d
indikator i dan Ii = 0 jika tidak. wi adalah bobot dari
indikator i dengan ∑(i=1) wi = 1. Seseorang dikatakan
miskin ketika total rata-rata penilaian lebih besar
dari 1/3.
10. Menghitung Kemiskinan Multidimensi
Headcount dan Intensitas Kemiskinan
Kemiskinan multidimensi headcount atau jumlah
penduduk miskin akan memberikan gambaran
siapa yang mengalami kemiskinan multidimensi.
Setidaknya dalam hal ini, tiap individu akan
diketahui kemiskinan apa saja yang mereka alami
dimana q adalah jumlah individu yang
dikategorikan miskin secara multidimensional dan
n adalah total populasi penduduk. Secara simobilis,
penghitungan
kemiskinan
multidimensi
headcount dapat ditulis sebagai berikut:

Selanjutnya,
intensitas
kemiskinan
multidimensi atau proporsi rata-rata indikator
tertimbang dimana orang miskin terdeprivasi

dihitung dengan menggunakan formula sebagai
berikut:

dimana k didefinisikan sebagai jumlah deprivasi
seseorang yang harus dialami agar dapat
dikategorikan sebagai miskin dan ci(k) adalah skor
sensor deprivasi.
11. Menghitung Kemiskinan Multidimensi
Household
Sesuai dengan Metode Alkire Foster, kemiskinan
individu harus diaplikasikan kepada household
atau rumah tangga dengan memetakan setiap
individu dalam suatu keluarga yang mengalami
kemiskinan multidimensi.
12. Memecah Grup dan Breakdown dari Dimensi
Grup yang dibuat bisa berdasarkan dengan jenis
kelamin, desa, kota, umur dan lain sebagainya.
Tingkat kemiskinan bisa meningkat jika seseorang
mengalami kemiskinan dengan adanya tambahan
dimensi yang ada, jadi individu ini sensitif dari
multiplikasi kemiskinan. Kemiskinan ini akan
menyesuaikan dengan grup yang dikalkulasikan
dan
dapat
pula
menjadi
perbandingan
internasional antar negara yang berbeda pula.
Pemecahan grup ini bertujuan untuk
mempermudah
pemerintah
daerah
untuk
menentukan berapa (penduduk atau rumah tangga
yang miskin), dimana (daerah yang miskin),
kenapa (penyebab kemiskinan), dan bagaimana
(penanggulangan kemiskinan).

Contoh Penghitungan IKM Indonesia
Pada Tabel 3.2 terlihat bahwa rumah tangga 2 dan 4
mengalami kemiskinan multidimensi, sementara
rumah tangga 1 dan individu 4 tidak mengalami
kemiskinan multidimensi. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai kemiskinan multidimensi. Bila nilai

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

yang dicapai berada di bawah batas 0,333 maka
individu
bersangkutan
tidak
mengalami
kemiskinan multidimensi sementara apabila
nilainya lebih dari 0,333 maka individu tersebut
mengalami kemiskinan multidimensi.
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Tabel 3.2 Contoh Penghitungan IKM Indonesia dengan Menggunakan Data

Rumah Tangga

Indikator

Bobot

1

2

3

4

4

7

5

4

Sanitasi

0

1

0

1

1/9=0,111

Air bersih

0

1

0

0

1/9=0,111

Asupan gizi balita

1

1

1

1

1/9=0,111

Akses PAUD

0

1

0

1

1/6=0,167

Keberlanjutan sekolah

0

0

1

1

1/6=0,167

Bahan bakar memasak

0

1

0

1

1/9=0,111

Sumber penerangan

0

0

0

0

1/9=0,111

Kondisi atap, lantai, dinding

0

1

0

1

1/9=0,111

0,111

0,722

0,278

0,778

tidak

ya

tidak

ya

0

0,722

0

0,778

Jumlah individu
Dimensi kesehatan

Dimensi pendidikan

Dimensi standar hidup

Skor (jumlah setiap deprivasi dikali dengan
bobotnya)
Apakah masuk kedalam kategori IKM? (c
1/3=0,333)
Sensor skor ci(k)

Skor setiap individu di rumah tangga 1:

Intensitas Kemiskinan Multidimensi:

Kemiskinan Multidimensi Headcount:

Indeks Kemiskinan Multidimensi
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INFOGRAFIS 1

SUYATI
Umur 35 tahun, hidup berdua dengan
anaknya yang berumur 2 tahun.

APAKAH SUYATI MENGALAMI KEMISKINAN MULTIDIMENSI?

Tinggal di pinggiran Teluk Jakarta. Di rumah yang dinding
dan lantai terbuat dari triplek serta atap dari seng.

Tamatan SD dan bisa membaca
bekerja sebagai pengupas kulit
kerang.

Mencuci baju mengandalkan air payau.
Untuk keperluan buang air besar/kecil ia
menggunakan kloset cemplung.

Minum dari air isi ulang dan memasak
menggunakan gas elpiji 3kg.
Penerangan di rumahnya merupakan
hasil listrik curian dari PLN.

Anaknya yang masih balita seringkali
diberi makan mie instan karena dia sibuk
bekerja mengupas kulit kerang.

Kesehatan
Sanitasi
Air Bersih
Asupan Gizi
Seimbang

TERDAPAT 6 DARI 8 INDIKATOR
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Pendidikan
Keberlanjutan
Pendidikan
Akses pelayanan
pendidikan pra
sekolah

Standar Hidup
Sumber Penerangan
Bahan Bakar Masak
Kondisi atap, lantai, &
dinding rumah

SUYATI MENGALAMI
KEMISKINAN MULTIDIMENSI
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INFOGRAFIS 2

MUNARDI
Berusia 55 tahun hidup bersama
dengan istri dan kedua anak
laki-lakinya.
Kini tinggal di Kecamatan
Kandangan, Kabupaten
Temanggung.

APAKAH MUNARDI MENGALAMI KEMISKINAN MULTIDIMENSI?

Sehari-hari Pak Munardi bekerja sebagai pemulung bersama
dengan istrinya. Ia mengumpulkan kardus, botol, dan gelas
plastik bekas yang diharapkan dapat membantu dapurnya
tetap mengepul.

Rumah berdindingkan papan kayu,
beratapkan tanah liat, dan
beralaskan tanah.

Hanya seorang tamatan SD dan
memutuskan untuk tidak melanjutkan
ke jenjang SMP.

Mengandalkan kayu bakar untuk
memasak karena tidak mampu
membeli gas.

Tidak memiliki jamban. Setiap kali ingin
buang air besar, harus menumpang di
jamban milik orang lain.

Kesehatan
Sanitasi
Air Bersih
Asupan Gizi
Seimbang

TERDAPAT 4 DARI 8 INDIKATOR

Pendidikan
Keberlanjutan
Pendidikan
Akses pelayanan
pendidikan pra
sekolah

Standar Hidup
Sumber Penerangan
Bahan Bakar Masak
Kondisi atap, lantai, &
dinding rumah

MUNARDI MENGALAMI
KEMISKINAN MULTIDIMENSI
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INFOGRAFIS 3
SUKRI
Penduduk Kec. Sangatta Utara, Kutai Timur,
Kalimantan Timur. Bekerja sebagai pembudidaya
Kelapa Sawit dan Istrinya tidak bekerja.

APAKAH SUKRI MENGALAMI KEMISKINAN MULTIDIMENSI?

Rumah berlantaikan kayu dan
berdindingkan batang kayu

Menggunakan kayu bakar
sebagai bahan bakar untuk
memasak

Berbagi listrik dengan
tetangga 2 titik lampu pada
malam hari

Memiliki fasilitas MCK
namun air sumurnya
seringkali tidak bersih

Memiliki pendidikan akhir
Sekolah Dasar dan mampu
membaca maupun menulis

Anak sulungnya tidak
bersekolah. Membantu
Sukri berkebun

Kesehatan

Pendidikan

Sanitasi
Air Bersih
Asupan Gizi
Seimbang

TERDAPAT 5 DARI 8 INDIKATOR
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Keberlanjutan
Pendidikan
Akses pelayanan
pendidikan pra
sekolah

Standar Hidup
Sumber Penerangan
Bahan Bakar Masak
Kondisi atap, lantai, &
dinding rumah

SUKRI MENGALAMI
KEMISKINAN MULTIDIMENSI
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Bab 4
Analisis Nasional
Bab ini menampilkan secara detail analisis kemiskinan multidimensi di level nasional berdasarkan
data Susenas dalam kurun waktu 2015–2018. Analisis dalam bab ini membahas kemiskinan
multidimensi di level nasional secara umum serta secara kewilayahan meliputi level desa-kota dan
level provinsi untuk mengetahui pola kemiskinan multidimensi di Indonesia. Bab ini dimulai dengan
membahas profil kemiskinan multidimensi secara nasional. Selanjutnya, analisis dalam bab ini
berlanjut ke pembahasan distribusi kemiskinan multidimensi, perbandingan angka kemiskinan antara
versi multidimensi dan moneter (pendapatan), dan deprivasi kemiskinan multidimensi. Kemudian,
analisis ditutup dengan pembahasan perkembangan tren indeks kemiskinan multidimensi (IKM) dan
angka kemiskinan multidimensi (AKM).

Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Tabel 4.1 menunjukkan profil kemiskinan
multidimensi di Indonesia dari 2015 hingga 2018.
Tabel tersebut memuat informasi berupa jumlah
penduduk miskin, angka kemiskinan, intensitas
kemiskinan, dan indeks kemiskinan multidimensi.
Jumlah penduduk miskin multidimensi adalah
total jumlah individu yang terklasifikasi miskin
secara multidimensi. AKM adalah proporsi jumlah
penduduk miskin multidimensi terhadap total
penduduk (H). Intensitas kemiskinan adalah
proporsi rata-rata indikator tertimbang dimana

orang miskin terdeprivasi (A). IKM adalah hasil
dari angka kemiskinan multidimensi (H) dikali
intensitas kemiskinan multidimensi (A).
Dari 265 juta penduduk Indonesia yang
tersebar di 34 provinsi pada 2018, diestimasikan
21,5 juta orang yang hidup dalam kemiskinan
multidimensi. Secara persentase, 21,5 juta orang
miskin multidimensi tersebut ekuivalen dengan
angka kemiskinan multidimensi sebesar 8,17
persen. Orang-orang miskin multidimensi tersebut

Tabel 4.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015 – 2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

Sumber: estimasi PRAKARSA
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Welfare Initiative for Better Societies

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

34.482.124
6.406.344
28.075.780
30.945.616
6.060.257
24.885.361
24.954.575
4.998.768
19.955.805
21.580.370
4.791.026
16.789.345

13,53
4,99
22,22
12,00
4,57
19,86
9,56
3,61
16,26
8,17
3,32
14,03

40,04
38,05
40,49
40,19
38,28
40,65
39,78
38,21
40,17
38,57
38,04
38,72

0,054
0,019
0,09
0,053
0,017
0,081
0,038
0,014
0,065
0,032
0,013
0,054
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terdeprivasi
setidaknya
sepertiga
dari
indikator-indikator di dalam dimensi kesehatan,
pendidikan, dan standar hidup. Orang-orang
miskin multidimensi tersebut mungkin tidak layak,
misalkan, dalam aspek sanitasi, keberlanjutan
sekolah, bahan bakar memasak, dan lain
sebagainya.
Pada 2018, jumlah penduduk miskin
multidimensi di Indonesia masih terkonsentrasi di
desa. Komposisinya juga tidak banyak mengalami
perubahan.
Jumlah
penduduk
miskin
multidimensi desa menyumbang sekitar 80 persen
dari total penduduk miskin multidimensi
Indonesia dari 2015 hingga 2018. Secara umum,
jumlah penduduk miskin multidimensi di
Indonesia mengalami tren penurunan selama
2015–2018. Dalam periode tersebut, jumlah
penduduk miskin multidimensi menyusut sebesar
12,9 juta orang atau lebih dari sepertiga jumlah
penduduk miskin multidimensi pada 2015.
Penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi
sebanyak itu menyebabkan angka kemiskinan
multidimensi turun sebesar 5,36 persen dari 2015
hingga 2018.
Dari tahun ke tahun, AKM desa dan kota di
Indonesia mengalami penurunan dimana laju
penurunan di desa turun sangat signifikan. AKM
desa menurun dari 22,22 persen pada 2015 menjadi
14,03 persen pada 2018 atau sebesar 8,19 persen.
Sementara itu, AKM kota menurun dari 4,99 persen
pada 2015 menjadi 3,32 persen pada 2018 atau
sebesar 1,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
AKM di desa 4,23 kali lipat lebih besar daripada di
kota.
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Sejalan dengan penurunan jumlah
penduduk multidimensi dan AKM, intensitas
kemiskinan multidimensi secara nasional juga
mengalami penurunan. Intensitas kemiskinan
multidimensi secara nasional turun sebesar 1,47
persen, yakni dari 40,04 persen pada 2015 menjadi
38,57 persen pada 2018. Intensitas kemiskinan
multidimensi sebesar 38,57 persen pada 2018
mengindikasikan bahwa setiap penduduk miskin,
rata-rata, terdeprivasi sebesar 38,57 persen dari
total indikator. Namun demikian, penurunan
intensitas kemiskinan multidimensi selama
2015–2018 lebih disebabkan oleh penurunan
intensitas kemiskinan multidimensi di desa yang
konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan
intensitas kemiskinan multidimensi di kota pernah
meningkat lebih tinggi daripada 2015 pada 2016
dan 2017.
IKM Indonesia pada 2018 berada di angka
0,032. Ini menandakan bahwa penduduk miskin
multidimensi di Indonesia mengalami 3,2 persen
dari total deprivasi yang akan dialami jika semua
penduduk terdeprivasi di semua indikator. Dari
2015 hingga 2018, IKM memperlihatkan tren
penurunan. Penurunan IKM terbesar terjadi pada
2017 dimana indeks turun menjadi 0,038, dari
sebelumnya sebesar 0,053 pada tahun sebelumnya.
Besarnya penurunan ini sebagian besar disumbang
oleh penurunan jumlah penduduk miskin
multidimensi di desa. Lebih lanjut, penurunan
IKM terjadi di kota dan desa dimana penurunan di
desa lebih cepat dibandingkan di kota. Bahkan,
IKM desa pada 2018 menurun hampir setengahnya
dibandingkan pada 2015.

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi
Grafik 4.1 mengidentifikasi persebaran jumlah
penduduk miskin multidimensi di Indonesia
berdasarkan
sumber
deprivasinya
selama
2015–2018. Grafik tersebut menguraikan sumber
deprivasi ke dalam tiga dimensi dimana dimensi
kesehatan (berwarna biru) terdiri dari indikator
sanitasi, air minum, dan asupan gizi balita;
dimensi pendidikan (berwarna kuning) terdiri dari

indikator pendidikan anak usia dini, dan
keberlanjutan sekolah; dan indikator standar
kualitas hidup (berwarna merah) terdiri dari
indikator sumber penerangan, bahan bakar
memasak, dan kondisi atap, lantai dan dinding
rumah. Penguraian berdasarkan sumber deprivasi
bermanfaat untuk mengetahui pembentuk
kemiskinan multidimensi.
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Graﬁk 4.1 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi berdasarkan Sumber Deprivasinya
di Indonesia, 2015 – 2018 (juta jiwa)

Sumber: estimasi PRAKARSA

Grafik 4.1 memperlihatkan bahwa aspek
sanitasi, bahan bakar memasak, dan air minum,
secara berturut-turut, merupakan pembentuk
terbesar kemiskinan multidimensi di Indonesia
dari 2015 hingga 2018. Dari ketiga aspek tersebut,
dua diantaranya (sanitasi dan air minum)
disumbang oleh dimensi kesehatan. Dimensi
pendidikan terlihat merupakan pembentuk
kemiskinan multidimensi terkecil di Indonesia.
Bagaimanapun juga, di dalam dimensi pendidikan,
diestimasikan bahwa lebih banyak penduduk
miskin yang mengalami deprivasi di aspek
pendidikan anak usia dini daripada aspek
keberlanjutan sekolah.
Pada 2018, terdapat 21,5 juta penduduk
miskin multidimensi di Indonesia dimana
keseluruhannya terprivasi di tiga indikator atau
lebih. Dari angka tersebut, 17,8 juta penduduk
miskin atau 82 persen diantaranya terdeprivasi di
indikator sanitasi atau tidak memiliki kamar toilet
yang layak pakai. Disisi lain, sekitar 80 persen
penduduk miskin mengkonsumsi air minum yang
berasal bukan dari air ledeng, air meteran, air
pompa, sumur ataupun mata air terlindung. Di
samping itu, terdapat 76 persen penduduk miskin
yang masih menggunakan minyak tanah, arang,
kayu bakar dan lainnya untuk memasak.
Selama 2015–2018, jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi di setiap indikator secara
bertahap mengalami penurunan dari tahun ke
tahun. Dalam kurun waktu tersebut, penurunan
jumlah penduduk miskin terbesar berada di
PRAKARSA
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indikator sanitasi. Jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi di indikator sanitasi turun sebesar
11,91 juta orang. Sebaliknya, penurunan jumlah
penduduk miskin terkecil terdapat di indikator
keberlanjutan sekolah. Jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi di indikator keberlanjutan
sekolah turun sebesar 0,69 juta orang.
Grafik 4.2 menunjukkan perbandingan
jenis kontributor kemiskinan multidimensi antara
di kota dan desa pada 2015. Terlihat bahwa pada
2015, terdapat kesamaan jenis kontributor
kemiskinan multidimensi antara di kota dan desa,
namun dengan komposisi yang berbeda. Baik di
kota maupun di desa, dimensi kesehatan adalah
kontributor utama kemiskinan multidimensi.
Selanjutnya, diikuti oleh dimensi standar kualitas
hidup dan dimensi pendidikan.
Grafik 4.3 menunjukkan perbandingan
jenis kontributor kemiskinan multidimensi antara
kota dan desa pada 2018. Apabila membandingkan
pada 2015 (lihat Grafik 4.2) terlihat bahwa jenis
kontributor kemiskinan antara di kota dan desa
masih tetap sama. Namun demikian, komposisi
kontributor
kemiskinan
telah
mengalami
perubahan baik di kota dan desa. Di kota,
kontribusi kemiskinan multidimensi dari dimensi
standar kualitas hidup dan dimensi pendidikan
tidak lagi sebesar 2015. Di sisi lain, di desa, hanya
dimensi standar kualitas hidup yang kontribusinya
lebih rendah dibandingkan 2015.
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Graﬁk 4.2 Persentase Kontribusi Setiap Indikator terhadap Kemiskinan Multidmensi
di Kota dan Desa, 2015

Sumber: estimasi PRAKARSA

Graﬁk 4.3 Persentase Kontribusi Setiap Indikator terhadap Kemiskinan Multidimensi
di Kota dan Desa, 2018

Sumber: estimasi PRAKARSA
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Distribusi Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi
Grafik 4.4 mengilustrasikan persebaran jumlah
penduduk miskin multidimensi di Indonesia pada
2015 dan 2018 berdasarkan provinsi. Dalam dua
periode tersebut, persebaran jumlah penduduk
miskin multidimensi bervariasi antar provinsi.
Distribusi jumlah penduduk miskin multidimensi
di
kota
cenderung
lebih
terkonsentrasi
dibandingkan dengan distribusi jumlah penduduk
miskin multidimensi di desa (lihat Grafik 4.5 dan
Grafik 4.6).
Pada 2015, dari 34,4 juta jiwa penduduk
miskin
multidimensi,
41,84
persennya
terkonsentrasi
di
lima
provinsi,
seperti
ditunjukkan pada Grafik 4 (a). Kelima provinsi
tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa
Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
Sementara itu, pada 2018, jumlah penduduk miskin
multidimensi turun menjadi 21,6 juta jiwa dimana
sebanyak 46,5 persen diantaranya terkonsentrasi di
lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Papua,
Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara (lihat
Grafik 4 (b)). Dalam dua periode tahun tersebut,
Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi
dengan jumlah penduduk miskin multidimensi
terbanyak pada 2015, namun tidak lagi pada 2018.

Sementara itu, Papua pada 2018 menjadi salah satu
provinsi dengan jumlah penduduk miskin
multidimensi tertinggi menggantikan Jawa Tengah.
Pada 2015, penduduk miskin multidimensi
di Indonesia sebagian besar ditemukan di Jawa
Barat, yakni mencapai 4,5 juta jiwa. Masih berada
di pulau Jawa, penduduk miskin multidimensi di
wilayah Jawa Timur ditemukan sebesar 3 juta jiwa
dan Jawa Tengah 2,3 juta jiwa. Namun demikian,
karena Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah
memiliki populasi penduduk yang terbesar di
Indonesia maka apabila membandingkan jumlah
penduduk miskin multidimensi terhadap total
populasinya menghasilkan persentase yang
rendah. Persentase jumlah penduduk miskin
terhadap total jumlah penduduk di Jawa Barat,
yakni sebesar 9,65 persen; Jawa Timur 7,77 persen
dan Jawa Tengah 6,79 persen. Sedikit berbeda
dengan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah
penduduk miskin 2,5 juta jiwa, persentase jumlah
penduduk miskin terhadap total penduduk
mencapai 49,35 persen. Sementara Sumatera Utara
dengan 2,1 juta memiliki persentase sebesar 15,13
persen.

Graﬁk 4.4 Distribusi Penduduk Miskin Multidimensi di Indonesia, 2015 dan 2018
(a) 2015

(b) 2018

Sumber: estimasi PRAKARSA
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Tidak berbeda dibandingkan 2015, pada
2018 Jawa Barat masih menempati provinsi dengan
jumlah penduduk miskin multidimensi terbesar di
Indonesia. Di sisi lain, pada 2018, jumlah penduduk
miskin multidimensi di Jawa Barat, Jawa Timur,
Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara
mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin
untuk masing-masing provinsi tersebut adalah
Jawa Barat sebanyak 2,6 juta jiwa; Jawa Timur 2 juta
jiwa; Nusa Tenggara Timur 1,9 juta jiwa; dan
Sumatera Utara 1,4 juta jiwa. Sementara itu, jumlah
penduduk miskin multidimensi di Papua mencapai
lebih dari separuh penduduknya, yakni 2 juta jiwa.
Bila dibandingkan dengan total penduduk di
Papua, jumlah penduduk miskin multidimensi di
wilayah ini mencapai 60,56 persen.
Grafik 4.5 memperlihatkan persebaran
jumlah penduduk miskin multidimensi di wilayah
pedesaan pada 2015 dan 2018. Dari total jumlah
penduduk miskin multidimensi yang hidup di desa
sebesar 28 juta jiwa, sebesar 40,7 persen berada di
lima provinsi (lihat Grafik 4.5 (a)). Kelima provinsi
tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa
Tenggara Timur, Papua dan Jawa Tengah.
Bagaimanapun juga, apabila membandingkan
jumlah penduduk miskin multidimensi terhadap
total penduduk, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa
Tengah memiliki persentase penduduk miskin
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multidimensi yang hidup di desa yang relatif
rendah. Jumlah penduduk miskin di wilayah
pedesaan, khususnya di Jawa Barat, Jawa Timur
dan Jawa Tengah bila dibandingkan dengan total
penduduk masing-masing sebesar 19,61 persen;
11,77 persen; dan 10,07 persen. Sebaliknya, Nusa
Tenggara Timur dan Papua selain merupakan
provinsi yang memiliki penduduk miskin
multidimensi yang tinggal di desa terbesar di
Indonesia, lebih dari separuh penduduk desa di
provinsi tersebut masuk dalam kategori miskin
multidimensi dimana di Nusa Tenggara Timur
sebesar 57,65 persen dan Papua sebesar 83,16
persen.
Pada 2018, distribusi penduduk miskin
multidimensi di wilayah pedesaan mengalami
perubahan dibandingkan 2015 (lihat Grafik 4.5 (b)).
Pada 2018, jumlah penduduk miskin multidimensi
di desa cenderung semakin terkonsentrasi
dibandingkan 2015. Dari total penduduk miskin
multidimensi di desa sebanyak 16,8 juta jiwa,
sebesar 46,33 persen terkonsentrasi di lima
provinsi. Kelima provinsi tersebut sedikit berbeda
dibandingkan empat tahun sebelumnya. Papua
menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin
multidimensi yang hidup di pedesaan tertinggi,
yakni sejumlah 1,8 juta jiwa. Selanjutnya, Nusa
Tenggara Timur berada pada posisi kedua dengan

Graﬁk 4.5 Distribusi Penduduk Miskin Multidimensi di Desa, 2015 dan 2018 (jiwa)
(a) 2015

(b) 2018

Sumber: estimasi PRAKARSA
PRAKARSA
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jumlah penduduk miskin 1,7 juta jiwa. Kemudian
diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat dengan
jumlah penduduk miskin multidimensi di desa
masing-masing sebanyak 1,56 juta jiwa dan 1,5 juta
jiwa. Sementara itu, Sumatera Utara menggantikan
Jawa Tengah dengan 1,1 juta jiwa penduduk miskin
di wilayah pedesaan.
Grafik 4.6 menunjukkan distribusi jumlah
penduduk miskin multidimensi di wilayah
perkotaan pada 2015 dan 2018. Penduduk miskin
multidimensi di wilayah perkotaan pada 2015
mencapai 6,4 juta jiwa dimana sebanyak 52 persen
dari penduduk miskin pada tahun tersebut
terkonsentrasi di lima provinsi (lihat Grafik 4.6 (a)).
Kelima provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa
Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
Jawa Barat merupakan wilayah yang ditempati
paling banyak oleh penduduk miskin multidimensi

yang tinggal di kota di Indonesia. Hampir
seperempat penduduk miskin multidimensi yang
tinggal di kota di Indonesia berada di Jawa Barat.
Pada 2018, penduduk miskin multidimensi
khususnya di wilayah perkotaan turun menjadi 4,8
juta jiwa dimana dengan pola distribusi yang tidak
jauh berbeda dibandingkan 2015, seperti yang
terlihat dalam Grafik 4.6 (b). Setidaknya 50 persen
penduduk miskin multidimensi di kota masih
terkonsentrasi di lima provinsi. Kelima provinsi ini
pun tidak jauh berbeda dibandingkan 2018. Pada
2018, DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah
penduduk miskin multidimensi tertinggi nomor
lima menggantikan Banten. Sementara itu, Jawa
Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera
Utara masih menjadi daerah dengan jumlah
penduduk miskin multidimensi di kota yang
tertinggi di Indonesia.

Graﬁk 4.6 Distribusi Penduduk Miskin Multidimensi di Kota, 2015 dan 2018 (jiwa)
(a) 2015

(b) 2018

Sumber: estimasi PRAKARSA

Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
AKM menunjukkan persentase jumlah penduduk
miskin multidimensi atau penduduk yang
terdeprivasi pada dimensi kesehatan, pendidikan,
dan standar hidup yang layak terhadap total
penduduk. Sementara itu, angka kemiskinan
moneter
menunjukkan
persentase
jumlah
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penduduk miskin yang masuk ke dalam garis
kemiskinan makanan dan nonmakanan yang
ditetapkan oleh BPS. Pengomparasian hasil
perhitungan AKM dengan angka kemiskinan
moneter bermanfaat untuk melihat fenomena
kemiskinan secara lebih jauh.
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Grafik 4.7 menunjukkan kondisi AKM dan
angka kemiskinan moneter di Indonesia selama
2015–2018. Komparasi AKM dan angka kemiskinan
moneter berbasis pada bulan Maret di setiap
tahunnya. Pada 2015 dan 2016, AKM lebih tinggi
dibandingkan angka kemiskinan moneter. Akan
tetapi, pada 2017 AKM turun signifikan yang mana
meninggalkan angka kemiskinan moneter yang
masih berada di level dua digit. Pada 2018, angka
kemiskinan moneter Indonesia untuk pertama
kalinya menunjukkan angka satu digit, yakni 9,82
persen. Sama halnya dengan AKM yang terus turun
hingga berada di angka 8,17 persen.
AKM Indonesia menunjukkan tren
penurunan sejalan dengan tren angka kemiskinan
moneter. Penurunan AKM tercatat lebih progresif
dibandingkan angka kemiskinan moneter. Pada
2015, AKM tercatat mencapai 13,53 persen, dan
pada 2018 tersisa 8,17 persen. Ini berarti selama
empat tahun AKM turun hingga mencapai 5,36
persen. Di sisi lain, pada 2015 angka kemiskinan
moneter berada di angka 11,22 persen dan pada
2018 menjadi 9,82 persen. Ini menunjukkan bahwa
angka kemiskinan moneter selama empat tahun
hanya turun 1,4 persen.
Penurunan AKM yang lebih progresif
dibandingkan
angka
kemiskinan
moneter
menunjukkan bahwa perbaikan kondisi penduduk
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miskin dari sisi kapabilitas hidup lebih progresif
dibandingkan dari sisi moneter. Hal ini
mengindikasikan bahwa penduduk miskin telah
mengalami perbaikan khususnya dari aspek
pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Oleh karena itu, penduduk miskin mengalami
peningkatan kesejahteraan lebih baik dari aspek
kebutuhan dasar dibandingkan kesejahteraan dari
sisi moneter.
Grafik 4.8 memperlihatkan perkembangan
AKM dan moneter berdasarkan kewilayahan
selama 2015–2018. Dalam grafik tersebut terlihat
bahwa baik kemiskinan multidimensi maupun
kemiskinan moneter, keduanya menunjukkan
kecenderungan
terkonsentrasi
di
wilayah
pedesaan. Terdapat gap yang sangat lebar antara
AKM desa dan kota, berbeda dengan angka
kemiskinan moneter yang gap-nya tidak terlalu
lebar. AKM desa mencapai 4,4 kali lipat
dibandingkan AKM kota. Di sisi lain, angka
kemiskinan moneter di desa 1,8 kali dibandingkan
di kota. Ini menunjukkan bahwa masyarakat
prasejahtera di desa apabila dilihat dari aspek
kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan,
dan standar hidup signifikan lebih banyak
dibandingkan di kota. Berbeda apabila dilihat dari
sisi moneter, masyarakat prasejahtera di desa dan
kota yang sedikit berbeda.

Graﬁk 4.7 Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter Indonesia, 2015 – 2018

, BPS

, PRAKARSA

Sumber: estimasi PRAKARSA
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Graﬁk 4.8 Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter Indonesia, Berdasarkan Desa
dan Kota, 2015 – 2018

Sumber: estimasi PRAKARSA

AKM di desa dan kota mengalami
penurunan selama periode 2015–2018. Terlebih
lagi, penurunan AKM di desa lebih progresif
dibandingkan di kota. Selama empat tahun, AKM di
desa turun signifikan hingga 8,19 persen dari 22,22
persen pada 2015 menjadi 14,03 persen pada 2018.
Di sisi lain, AKM di kota menurun sebesar 1,67
persen. Hal ini ditunjukkan dengan AKM di kota
tercatat 4,99 persen pada 2015, sedangkan pada
2018
sebesar
3,32
persen.
Kondisi
ini
menggambarkan bahwa penurunan AKM di desa
yang signifikan berkontribusi besar pada
penurunan AKM di Indonesia.
Dari 2015 hingga 2018, penurunan angka
kemiskinan moneter di desa lebih lambat
dibandingkan di kota. Pada 2015, angka
kemiskinan moneter di desa mencapai 14,21
persen sedangkan pada 2018 tersisa 13,2 persen.
Artinya, angka kemiskinan moneter di desa hanya
turun 1,01 persen. Sementara itu, angka
kemiskinan moneter di kota pada 2015 tercatat 8,29
persen dan 7,02 persen pada 2018. Angka
kemiskinan moneter di kota turun hingga 1,27
persen selama kurun waktu empat tahun.
Grafik 4.9 menampilkan perbandingan
antara AKM dan angka kemiskinan moneter yang
terpilah berdasarkan level provinsi pada 2015.
Dalam grafik tersebut memperlihatkan bahwa
provinsi yang semakin tinggi nilai AKM-nya maka
memiliki kecenderungan memiliki nilai angka
kemiskinan moneter yang lebih rendah daripada
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nilai AKM-nya dan diikuti dengan gap antara AKM
dan angka kemiskinan moneter yang semakin
lebar. Pada tahun itu, dari 34 provinsi di Indonesia,
terdapat 8 provinsi dengan AKM lebih rendah
dibandingkan angka kemiskinan moneter dan 26
provinsi dengan AKM lebih tinggi daripada angka
kemiskinan moneter. Pada tahun tersebut, provinsi
yang memiliki gap antara AKM dan angka
kemiskinan moneter adalah Papua, Kalimantan
Tengah, dan Maluku Utara.
Kondisi AKM yang lebih rendah
dibandingkan
angka
kemiskinan
moneter
menunjukkan bahwa kondisi penduduk miskin
dari sisi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup
layak di wilayah-wilayah tersebut sudah lebih baik,
meskipun dari sisi pendapatan, masih banyak
penduduk miskin yang berada pada tingkat
pendapatan tidak layak. Di sisi lain, adanya gap
yang sangat lebar antara AKM dan angka
kemiskinan moneter, dimana AKM tercatat lebih
tinggi daripada angka kemiskinan moneter,
menunjukkan bahwa meskipun kondisi penduduk
miskin di wilayah-wilayah tersebut sudah lebih
baik dari sisi pendapatan, masih terdapat
persoalan kemiskinan multidimensi dimana
penduduk miskin belum memperoleh hak dasar
seperti pendidikan, kesehatan dan standar hidup
layak.
Grafik 4.10 memperlihatkan pola AKM dan
angka kemiskinan moneter di Indonesia
mengalami perubahan pada 2018 apabila
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dibandingkan pada 2015. Gap antara AKM dan
angka kemiskinan moneter semakin menyempit
yang utamanya disebabkan oleh menurunnya AKM
di seluruh provinsi di Indonesia. Turunnya AKM
yang cukup progresif dibandingkan angka
kemiskinan moneter di beberapa provinsi
membuat lebih banyak daerah kini memiliki nilai
AKM yang lebih rendah dibandingkan angka
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kemiskinan moneter. Pada 2018, dari 34 provinsi,
terdapat 13 provinsi dengan AKM lebih rendah
dibandingkan angka kemiskinan moneter dan 20
provinsi dengan AKM lebih tinggi daripada angka
kemiskinan moneter. Secara umum, provinsi yang
memiliki AKM yang tinggi berada di kawasan
Indonesia bagian timur.

Graﬁk 4.9 Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter Berdasarkan Provinsi, 2015 (persen)

Sumber: estimasi PRAKARSA
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Graﬁk 4.10 Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter Berdasarkan Provinsi, 2018 (persen)

Sumber: estimasi PRAKARSA
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Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia
Secara nasional, IKM selama periode 2015 hingga
2018 mengalami penurunan sebesar 0,022 poin
dimana IKM Indonesia turun dari 0,054 pada 2015
menjadi 0,032 pada 2018. Penurunan IKM terjadi
karena adanya penurunan AKM dan intensitas
kemiskinan. Selama empat tahun, AKM turun
hingga 5,36 persen, ekuivalen dengan penurunan
penduduk miskin sejumlah 12,9 juta jiwa.
Intensitas kemiskinan pun turun meskipun tidak
terlalu signifikan, yakni sebesar 1,47 persen.
Grafik 4.11 menampilkan perkembangan
nilai IKM Indonesia yang terpilah berdasarkan
level provinsi dari 2015 hingga 2018. Dari grafik
terlihat bahwa selama empat tahun itu nilai IKM di
seluruh provinsi di Indonesia mengalami
perbaikan. Penurunan nilai IKM bervariasi antar
satu provinsi dengan provinsi lainnya. Beberapa
daerah tercatat mengalami penurunan IKM yang
cukup progresif seperti di Kalimantan Tengah,
Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur dan
Sulawesi Tengah. Sebaliknya, daerah-daerah
seperti di Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur,
DI Yogyakarta, Bali dan DKI Jakarta tercatat
mengalami penurunan IKM paling lambat.
Pada 2015, Provinsi Papua, Nusa Tenggara
Timur, dan Papua Barat merupakan daerah
termiskin multidimensi dengan nilai IKM tertinggi.
Empat tahun setelahnya, provinsi tersebut tercatat
masih menjadi daerah dengan IKM tertinggi
diantara provinsi lain di Indonesia. Pada 2018, nilai
IKM untuk masing-masing daerah tersebut adalah
Papua 0,266; Nusa Tenggara Timur 0,149; dan
Papua Barat 0,124. Di sisi lain, pada 2018 DI
Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah menjadi
provinsi dengan nilai IKM terendah. Besaran nilai
IKM untuk masing-masing wilayah tersebut adalah
DI Yogyakarta 0,008; DKI Jakarta 0,009; dan Jawa
Tengah 0,014.
Daerah yang mengalami penurunan IKM
yang paling besar adalah Provinsi Kalimantan
Tengah. Selama kurun waktu empat tahun, IKM
turun 0,094 poin. Ini terjadi dikarenakan
penurunan AKM yang signifikan, yakni turun

hingga 7,57 persen dan diiringi dengan penurunan
intensitas kemiskinan multidimensi hingga 1,45
persen. Selanjutnya, di posisi kedua dengan
penurunan IKM paling progresif adalah Sulawesi
Barat. Tercatat IKM di wilayah ini turun 0,076 poin
menjadi 0,071 pada 2018. Penurunan IKM turut
disumbang oleh penurunan AKM hingga 17,63
persen dan penurunan intensitas kemiskinan
multidimensi di wilayah ini sebesar 1,62 persen.
Pada posisi ketiga, terdapat Provinsi Papua dengan
penurunan IKM hingga 0,07 poin meskipun
provinsi masih merupakan provinsi yang paling
miskin secara multidimensi di Indonesia.
Penurunan IKM terjadi karena AKM turun hingga
6,54 persen, setara dan intensitas kemiskinan
turun signifikan hingga 6,15 persen.
Di sisi lain, DKI Jakarta mengalami
penurunan IKM paling lambat dibandingkan
provinsi lain di Indonesia. Meskipun demikian,
IKM DKI Jakarta tercatat nomor dua terendah di
Indonesia. Tercatat IKM wilayah ini mencapai
0,012 pada 2015 dan 0,009 pada 2018 atau turun
sebesar 0,003 poin. Di DKI Jakarta, AKM tercatat
mengalami penurunan, meskipun tidak terlalu
signifikan, yakni 1,01 persen menyisakan AKM
sebesar 2,17 persen. Penurunan ini ekuivalen
dengan berkurangnya penduduk miskin sejumlah
95 ribu jiwa. Intensitas kemiskinan multidimensi di
provinsi ini pun cenderung stagnan.
DI Yogyakarta sebagai daerah dengan IKM
terendah di Indonesia pada 2018 juga mengalami
penurunan IKM yang cenderung lambat. Dalam
kurun waktu empat tahun, IKM wilayah ini turun
0,009 poin, menyisakan IKM pada 2018 sebesar
0,008. AKM di DI Yogyakarta turun 2,5 persen,
menjadi 2,22 persen pada 2018. Angka ini termasuk
relatif rendah dibandingkan daerah lain di
Indonesia. Sama halnya dengan DKI Jakarta,
intensitas kemiskinan multidimensi di daerah ini
pun relatif stagnan.
Selain DKI Jakarta dan DI Yogyakarta,
Provinsi Bali juga mengalami penurunan IKM
relatif lambat. Penurunan IKM di provinsi ini sama
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besarnya dengan DI Yogyakarta yaitu 0,009 poin.
Pada 2018, IKM Bali tersisa 0,016. Meskipun
penurunan IKM relatif lambat, selama kurun
waktu empat tahun, AKM tercatat turun hingga
2,57 persen, ekuivalen dengan penurunan lebih

dari 101 ribu jiwa penduduk miskin multidimensi.
Pada 2018, AKM di Bali termasuk rendah, yakni
mencapai 4,14 persen. Sementara intensitas
kemiskinan menunjukkan angka 37,85 persen,
cenderung stagnan bila dibandingkan 2015.

Graﬁk 4.11 Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015 dan 2018

Sumber: estimasi PRAKARSA
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Penurunan Angka Kemiskinan Multidimensi berdasarkan Indikator
Grafik 4.12 menunjukkan laju penurunan
kemiskinan multidimensi berdasarkan indikator
sejak 2015. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa
dari tahun ke tahun sejak 2015 masyarakat yang
terdeprivasi di tiap-tiap indikator mengalami
penurunan. Secara rata-rata, penurunan terbesar
di tiap-tiap indikator terjadi pada 2017. Hal ini
ditunjukkan penurunan terbesar pada 2017 di
dalam indikator sanitasi, air minum, asupan gizi
balita, bahan bakar memasak, dan kondisi atap,
lantai, dan dinding rumah. Dari kelima indikator
tersebut, indikator kondisi atap, lantai, dan dinding
rumah mengalami penurunan terbesar yakni
mencapai 49 persen.
Pada 2018, pada umumnya penurunan
rata-rata di seluruh indikator tidak sebesar pada
2017, namun relatif lebih tinggi daripada 2016.
Akan tetapi, terdapat satu indikator, yakni sumber
penerangan, yang memperlihatkan penurunan
yang sangat signifikan pada 2018. Masyarakat yang
terpedrivasi di indikator penerangan pada tahun
tersebut menurun sebesar 56 persen dari

sebelumnya sebesar 17 persen pada 2017 dan 13
persen pada 2016.
Sejak 2015, penurunan indikator terkecil
berada di dalam indikator PAUD, keberlanjutan
sekolah, dan asupan gizi balita. Secara rata-rata
tingkat penurunan masyarakat yang terdeprivasi di
indikator PAUD sebesar 6,6 persen per tahun,
sedangkan keberlanjutan sekolah 8 persen per
tahun, dan asupan gizi balita 8,3 persen per tahun.
Walaupun demikian, masyarakat Indonesia yang
terdeprivasi di ketiga indikator tersebut sejak 2015
relatif telah tidak banyak (lihat Grafik 4.1).
Grafik 4.13 menampilkan penurunan
kemiskinan multidimensi berdasarkan indikator
yang terpilah secara desa-kota selama 2015–2018.
Secara umum, Indonesia berhasil menurunkan
masyarakat yang terdeprivasi di seluruh indikator
baik di desa maupun di kota. Laju penurunan
terbesar pada umumnya terjadi di wilayah
pedesaan yang mana terlihat di enam dari delapan
indikator kemiskinan multidimensi. Indikator

Graﬁk 4.12 Penurunan Angka Kemiskinan Multidimensi berdasarkan Tahun, 2016 – 2018
(persen)

Sumber: estimasi PRAKARSA
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tersebut yakni sanitasi, air minum , asupan gizi
balita, PAUD, keberlanjutan sekolah dan bahan
bakar memasak. Sementara itu, perbaikan dari
indikator sumber penerangan dan indikator
kondisi atap lantai dan dinding rumah lebih banyak
dialami di wilayah perkotaan dibandingkan di
wilayah pedesaan.
Terdapat
indikator-indikator
yang
memiliki selisih penurunan persentase yang cukup
lebar antara wilayah desa dan kota selama
2015–2018, yaitu indikator air minum, asupan gizi
balita, PAUD, dan keberlanjutan sekolah. Sebagai
contoh, penurunan persentase kemiskinan
multidimensi pada indikator PAUD sebesar 26
persen di pedesaan, namun di perkotaan hanya
sebesar 3 persen. Hal ini juga terjadi pada indikator
keberlanjutan
sekolah
dimana
penurunan

persentasenya mencapai 28 persen di desa, namun
hanya sebesar 7 persen di kota.
Selama 2015–2018, perbaikan kondisi
kelayakan hidup masyarakat Indonesia utamanya
dikontribusikan dari penurunan persentase jumlah
penduduk yang terdeprivasi di indikator sumber
penerangan, indikator kondisi atap, lantai, dan
dinding rumah, dan indikator bahan bakar
memasak baik di desa maupun di kota. Namun
demikian, penurunan terbesar dua dari tiga
indikator tersebut terjadi di wilayah perkotaan. Di
kota, indikator indikator sumber penerangan
mengalami penurunan sebesar 73 persen,
sedangkan indikator kondisi atap, lantai, dan
dinding rumah mengalami penurunan sebesar 64
persen.

Graﬁk 4.13 Penurunan Angka Kemiskinan Multidimensi berdasarkan Desa Kota,
2015 – 2018 (persen)

Sumber: estimasi PRAKARSA
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46

Kemiskinan Multidimensi
Seluruh Provinsi di Indonesia, 2018
(dalam persen)
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Provinsi Aceh
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018
Keterangan

383.786

7,30

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Kota

Desa

61.090

322.656

3,70

8,94

Intensitas

38,66

37,27

IKM

0,014

0,033

JPM (Jiwa)
AKM (%)

37,49

0,027

Intensitas (%)

IKM

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

84,34%

1,92%

86,28%

60,83%

31,02%

17,90%

PAUD

29,37%
Keberlanjutan
Sekolah

7,40%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Simeulue

33,15

Kab. Nagan Raya

5,23

Kab. Aceh Utara

12,57

Kab. Aceh Tengah

4,74

Kab. Aceh Timur

11,73

Kab. Aceh Barat

4,68

Kab. Aceh Singkil

11,65

Kab. Pidie Jaya

4,45

Kab. Gayo Lues

10,98

Kota Langsa

3,78

Kab. Aceh Selatan

9,94

Kab. Aceh Jaya

3,54

Kota Subulussalam

9,38

Kab. Aceh Besar

3,43

Kab. Aceh Barat Daya

8,39

Kota Lhokseumawe

3,35

Kab. Aceh Tenggara

7,00

Kota Sabang

2,57

Kab. Pidie

6,57

Kota Banda Aceh

1,73

Kab. Bireuen

5,86

Kab. Bener Meriah

1,58

Kab. Aceh Tamiang

5,27

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Aceh
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di Aceh
mengalami tren penurunan selama kurun waktu
2015 hingga 2018. Pada 2015 tercatat AKM di kota
dan desa menunjukkan angka sebesar 13,70
persen, sedangkan pada 2018 AKM di kota dan desa
sebesar 7,30 persen. Artinya, AKM di Aceh turun
sebesar 6,40 persen. Angka ini ekuivalen dengan
penurunan jumlah penduduk miskin hampir 300
ribu jiwa. Hingga 2018, dari total penduduk miskin
multidimensi sebanyak 384 ribu jiwa, paling
banyak terdeprivasi pada indikator air minum yaitu
sebanyak 86,28 persen atau 331 ribu jiwa. Dalam
skala nasional, tren penurunan ini menempatkan
Aceh di peringkat ke-24 dari 34 provinsi pada 2018
dengan IKM sebesar 0,027.
Tabel
5.1.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Aceh pada 2015 hingga
2018. Kemiskinan multidimensi di Aceh lebih
banyak terjadi di daerah pedesaan. Terlihat pada
2018, AKM di desa tercatat sebesar 8,94 persen,
sedangkan AKM di kota tercatat hanya sebesar 3,70
persen. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan
yang signifikan antara pembangunan dan

pengentasan kemiskinan di desa dan kota karena
AKM di desa hampir 2,5 kali lipat lebih besar
daripada di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan yang terjadi lebih pesat
daripada di kota sehingga menjadi penyumbang
utama penurunan AKM di Aceh. Dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018, terlihat bahwa AKM di
desa turun 7,78 persen, sedangkan AKM di kota
hanya turun 2,38 persen. Artinya, penurunan AKM
di desa hampir tiga kali lebih cepat daripada
penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Aceh
mengalami tren penurunan, intensitas kemiskinan
relatif stagnan. Intensitas di desa lebih tinggi
daripada di kota kecuali pada 2016 dan 2018
dimana intensitas di kota lebih tinggi
dibandingkan desa. Lebih lanjut, penurunan IKM
Aceh dinilai cukup baik. Hal ini ditunjukkan
dengan IKM Aceh yang turun hampir setengahnya
dari 0,053 menjadi 0,027.

Tabel 5.1.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Aceh, 2015–2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota

683.725
86.179
597.547
570.128
64.933
505.195
429.741
57.109
372.632
383.746
61.09

13,70
6,08
16,72
11,24
4,40
14,04
8,32
3,68
10,31
7,30
3,70

38,39
38,21
38,42
38,82
38,95
38,80
38,41
38,24
38,44
37,49
38,66

0,053
0,023
0,064
0,049
0,017
0,055
0,032
0,014
0,040
0,027
0,014

Desa

322.656

8,94

37,27

0,033

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.1.1 menunjukkan bahwa AKM di Aceh
lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Pada 2018, angka kemiskinan moneter
masih mencapai dua digit, sedangkan AKM sudah
satu digit. Angka kemiskinan moneter di provinsi
ini bahkan berada di atas rata-rata nasional. Ini
menunjukkan bahwa dari sisi pendapatan
masyarakat penduduk miskin belum lebih baik
dibandingkan dengan rata-rata nasional dan juga
masih
terdapat
persoalan
kemiskinan
multidimensi di mana banyak penduduk miskin
yang belum mendapatkan haknya memperoleh

pendidikan, kesehatan maupun standar hidup
yang layak.
Grafik 5.1.1 juga menunjukkan bahwa
AKM mengalami penurunan yang lebih signifikan
dibandingkan angka kemiskinan moneter. Dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018, AKM turun hingga
6,40 persen sementara penurunan angka
kemiskinan moneter hanya 1,27 persen. Ini
menunjukkan bahwa perbaikan penduduk miskin
dari sisi kesehatan, pendidikan dan standar hidup
lebih progresif, sedangkan perbaikan dari segi
pendapatan masih berjalan lambat

Graﬁk 5.1.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi Aceh, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Hingga
2018, dari jumlah penduduk miskin di Aceh
sebanyak 384 ribu jiwa, paling banyak terdeprivasi
pada indikator air minum 331 ribu jiwa, sanitasi
323,6 ribu jiwa dan bahan bakar memasak 233,4
ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada masing-masing indikator lain
dapat dilihat secara lebih rinci pada Grafik 5.1.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi paling
banyak berkurang pada indikator sumber
penerangan. Penurunan jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada indikator tersebut paling
signifikan terjadi pada 2017 hingga 2018 yang turun
hingga 82,16 persen atau dari sekitar 41 ribu jiwa
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menjadi sekitar 7 ribu jiwa. Selama kurun waktu
empat tahun, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator ini turun hingga 91
persen dari 80 ribu jiwa menjadi hanya 7 ribu jiwa.
Di sisi lain, penurunan penduduk miskin
terdeprivasi pada indikator PAUD berjalan lambat.
Penurunan jumlah miskin yang terdeprivasi pada
indikator tersebut hanya sebesar 25,50 persen dari
151 ribu jiwa pada 2015 menjadi 113 ribu jiwa pada
2018. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan
kemiskinan pada indikator PAUD berjalan sangat
lambat.
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Graﬁk 5.1.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan Indikator di
Provinsi Aceh, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Seluruh
kabupaten
dan
kota
di
Aceh
menunjukkan tren penurunan IKM dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018 (lihat Grafik 5.1.3). Kota
Subulussalam tercatat sebagai wilayah dengan
penurunan IKM paling progresif, sedangkan Kota
Sabang tercatat sebagai wilayah dengan
penurunan IKM paling lambat. Lebih lanjut,
wilayah
dengan
IKM
tertinggi
secara
berturut-turut pada 2015 maupun 2018 adalah
Kabupaten Simeulue.
Kota Subulussalam tercatat sebagai
wilayah dengan penurunan IKM paling signifikan.
Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, wilayah ini
berhasil menurunkan IKM hingga 0,076.
Penurunan IKM di wilayah ini utamanya di dorong
oleh penurunan AKM yang signifikan. AKM di
wilayah ini turun hingga 20,49 persen dari 29,87
persen pada 2015 menjadi 9,38 persen pada 2018
sehingga jumlah penduduk miskin tersisa hanya
7,5 ribu jiwa dari total penduduk 79,8 ribu jiwa.
Kota
Subulussalam
juga
berhasil
menurunkan jumlah penduduk miskin hingga
66,53 persen atau dari 22,4 ribu jiwa pada 2015
menjadi hanya 7,5 ribu jiwa pada 2018. Jumlah
penduduk miskin di Kota Subulussalam paling
banyak turun pada indikator bahan bakar
memasak, kondisi atap, lantai dan dinding dan
sanitasi.
Jumah
penduduk
miskin
yang
terdeprivasi pada indikator bahan bakar memasak
turun hingga 76,36 persen dari 20 ribu jiwa pada

2015 menjadi 5 ribu jiwa pada 2018. Lebih lanjut,
penurunan penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator atap, lantai dan dinding mencapai
71,56 persen atau dari 779 jiwa pada 2015 menjadi
221 jiwa pada 2018. Sementara itu, penurunan
penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator sanitasi mencapai 70,96 persen atau dari
21 ribu jiwa pada 2015 menjadi 6,1 ribu jiwa pada
2018.
Kota Sabang tercatat sebagai wilayah
dengan perbaikan IKM paling lambat dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018. Selama kurun
waktu tersebut, IKM turun sebesar 0,009. Namun
demikian, Kota Sabang juga tercatat sebagai
wilayah dengan IKM terendah pada 2015. Jumlah
penduduk miskin di wilayah ini hanya 1,5 ribu
jiwa dari total penduduk 33,2 ribu jiwa pada 2015.
Artinya, pada tahun tersebut AKM di wilayah ini
hanya 4,68 persen. Bahkan pada 2018 AKM di Kota
Sabang turun hampir setengahnya menjadi 2,57
persen, sehingga jumlah penduduk miskin di
wilayah ini hanya 885 jiwa dari total penduduk
sejumlah 34,4 ribu jiwa. Hingga tahun 2018,
hampir seluruh penduduk miskin di wilayah ini
terdeprivasi pada indikator air minum yaitu
sebanyak 97,38 persen.
Kabupaten Simeulue tercatat sebagai
wilayah dengan IKM tertinggi di Aceh pada 2015
maupun 2018.
Hingga tahun 2018, jumlah
penduduk miskin di wilayah ini mencapai 30,5
PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Indeks Kemiskinan Multidimensi indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

52

ribu jiwa dari total penduduk sebanyak 92 ribu
jiwa. Artinya, pada tahun tersebut AKM di wilayah
ini mencapai 33,15 persen. Jumlah penduduk
miskin multidimensi di Kabupaten Simeulue

paling banyak terdeprivasi pada indikator air
minum 93,19 persen, bahan bakar memasak 88,36
persen dan sanitasi 84,14 persen.

Graﬁk 5.1.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Sumatera Utara
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

1.360.855

9,48

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Keterangan

Kota

Desa

256.091

1.104.764

3,37

16,30

Intensitas

38,70

38,40

IKM

0,013

0,063

JPM (Jiwa)
AKM (%)

38,46

0,036

Intensitas (%)

IKM

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

85,20%

7,66%

86,70%

24,82%

78,58%

9,44%

PAUD

27,66%
Keberlanjutan
Sekolah

8,17%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Nias

66,32

Kab. Tapanuli Utara

7,80

Kab. Nias Barat

66,05

Kab. Dairi

5,65

Kab. Nias Selatan

55,64

Kab. Langkat

5,45

Kab. Nias Utara

51,91

Kab. Batu Bara

5,33

Kab. Tapanuli Selatan

27,83

Kota Tanjung Balai

5,19

Kab. Mandailing Natal

27,14

Kab. Serdang Bedagai

4,14

Kab. Padang Lawas Utara

26,39

Kab. Toba Samosir

3,91

Kota Gunungsitoli

25,69

Kota Tebing Tinggi

3,89

Kab. Padang Lawas

23,40

Kab. Simalungun

3,01

Kab. Tapanuli Tengah

22,01

Kab. Karo

2,88

Kab. Pakpak Bharat

17,08

Kab. Asahan

2,81

Kab. Labuhan Batu Selatan

11,95

Kota Sibolga

2,79

Kota Padangsidimpuan

11,04

Kota Medan

2,61

Kab. Samosir

9,83

Kota Binjai

2,58

Kab. Humbang Hasundutan

9,08

Kab. Deli Serdang

2,39

Kab. Labuhan Batu Utara

8,31

Kota Pematang Siantar

0,53

Kab. Labuhan Batu

8,22

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Sumatera Utara
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Sumatera Utara pada kurun waktu 2015 hingga 2018
mengalami tren penurunan. Pada 2015, tercatat
AKM di kota dan desa menunjukkan angka sebesar
15,13 persen. Di sisi lain, pada 2018 AKM di kota
dan desa menunjukkan angka sebesar 9,48 persen.
Hal ini menandakan bahwa AKM di Sumatera Utara
turun sebesar 5,66 persen. Angka ini ekuivalen
dengan penurunan jumlah penduduk miskin lebih
dari 742 ribu jiwa. Hingga 2018, dari keseluruhan
penduduk miskin sejumlah 1,4 juta jiwa, sebanyak
86,7 persen atau 1,2 juta jiwa terdeprivasi pada
indikator air minum. Dalam skala nasional, tren
penurunan ini menempatkan Sumatera Utara di
peringkat ke-15 dari 34 provinsi pada 2018, dengan
nilai IKM 0,036.
Tabel
5.2.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Sumatera Utara pada
2015 hingga 2018. Kemiskinan multidimensi di
Sumatera Utara lebih banyak terjadi di daerah
pedesaan. Terlihat pada 2018, AKM di desa tercatat
sebesar 16,30 persen, sedangkan AKM di kota
hanya sebesar 3,37 persen. Ini mengindikasikan
adanya ketimpangan yang signifikan antara

pembangunan dan pengentasan kemiskinan di
desa dan kota karena AKM di desa hampir 5 kali
lipat lebih besar daripada AKM di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi, tetapi
proses penurunan kemiskinannya lebih pesat
daripada di kota sehingga menjadi penyumbang
utama penurunan AKM di Sumatera Utara. Dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018, terlihat bahwa AKM
di desa turun hingga 8,32 persen, sedangkan AKM
di kota hanya turun 2,07 persen. Artinya,
penurunan AKM di desa empat kali lebih cepat
daripada penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Sumatera
Utara mengalami tren penurunan, intensitas
kemiskinan relatif stagnan. Intensitas kemiskinan
di desa lebih tinggi daripada di kota terkecuali pada
2018 dimana intensitas di kota lebih tinggi
dibandingkan desa. Meskipun demikian, secara
umum penurunan IKM di Sumatera Utara dinilai
cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan IKM yang
turun dari 0,061 menjadi 0,036 selama periode
2015–2018.

Tabel 5.2.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Sumatera Utara, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

Desa + Kota
Kota

2.103.512
374.922

15,13
5,44

40,47
38,39

Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota

1.728.591
1.855.388
347.141

24,62
13,24
4,90

40,92
40,26
39,24

0,061
0,021
0,101
0,056
0,019

1.508.247
1.646.327
310.769

21,62
11,56
4,29

40,49
39,84
39,01

0,088
0,046
0,017

1.335.558
1.360.855
256.091

19,16
9,48
3,37

40,03
38,46
38,70

0,077
0,036
0,013

1.104.764

16,30

38,40

0,063

Keterangan

Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.2.1 menunjukkan bahwa angka
kemiskinan moneter di Sumatera Utara lebih
rendah dibandingkan AKM. Angka kemiskinan
moneter bahkan berada di bawa rata-rata nasional.
Ini menunjukkan bahwa meskipun dari sisi
pendapatan masyarakat penduduk miskin sudah
lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional
tetapi masih terdapat persoalan kemiskinan
multidimensi di mana banyak penduduk miskin
yang belum mendapatkan haknya memperoleh
pendidikan, kesehatan maupun standar hidup
yang layak.

Grafik 5.2.1 juga menunjukkan bahwa
penurunan AKM lebih signifikan dibandingkan
penurunan angka kemiskinan moneter. Dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018, AKM turun hingga
5,66 persen, sedangkan penurunan angka
kemiskinan moneter hanya 1,58 persen.
Ini
menunjukkan bahwa perbaikan penduduk miskin
dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup
lebih progresif, sedangkan perbaikan dari segi
pendapatan masih berjalan lambat.

Graﬁk 5.2.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi Sumatera Utara,
2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Hingga
2018, dari jumlah penduduk miskin di Sumatera
Utara sebanyak 1,4 juta jiwa, paling banyak
terdeprivasi pada indikator air minum 1,2 juta jiwa,
sanitasi 1,1 juta jiwa dan bahan bakar memasak 1
juta jiwa. Jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada masing-masing indikator lain
dapat dilihat secara lebih rinci pada Grafik 5.2.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator sumber
penerangan. Penurunan paling signifikan terjadi
pada 2017 hingga 2018 yang turun hingga 77,46
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persen dari sekitar 462,5 ribu jiwa menjadi hanya
104,3 ribu jiwa. Selama kurun waktu empat tahun,
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
ini turun 84,54 persen dari 674 ribu jiwa pada 2015
menjadi 104,3 ribu jiwa pada 2018.
Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat
perbaikan yang cukup signifikan pada indikator
keberlanjutan sekolah. Penurunan jumlah miskin
yang terdeprivasi pada indikator tersebut hanya
21,61 persen atau dari 142 ribu jiwa pada 2015
menjadi 111 ribu jiwa pada 2018. Ini berarti
pengentasan
kemiskinan
pada
indikator
keberlanjutan sekolah berjalan sangat lambat.
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Graﬁk 5.2.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Sumatera Utara, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara
menunjukkan tren penurunan IKM dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018 (lihat Grafik 5.2.3). Wilayah
dengan nilai IKM tertinggi pada 2015 maupun 2018
adalah Kabupaten Nias. Namun demikian,
Kabupaten Nias juga tercatat sebagai wilayah
dengan penurunan IKM paling progresif,
sedangkan kota Pekanbaru merupakan wilayah
dengan penurunan IKM paling lambat.
Kabupaten Nias merupakan daerah
dengan nilai IKM tertinggi pada 2015 maupun 2018.
Jumlah penduduk miskin di wilayah ini adalah
sebanyak 91,6 ribu jiwa dari total penduduk
sebanyak 138 ribu jiwa pada 2018. Artinya, pada
tahun tersebut AKM di wilayah ini mencapai 66,32
persen. Penduduk miskin multidimensi di
Kabupaten Nias lebih banyak terdeprivasi pada
indikator sanitasi 96,29 persen, air minum 93,93
persen dan bahan bakar memasak 92,24 persen.
Meskipun Kabupaten Nias merupakan
daerah dengan nilai IKM tertinggi, Kabupaten Nias
juga merupakan wilayah dengan penurunan IKM
paling progresif. Dalam kurun waktu empat tahun,
wilayah ini berhasil menurunkan IKM hingga
0,098. Penurunan IKM di wilayah ini utamanya di
dorong oleh penurunan AKM dan penurunan
intensitas yang signifikan. AKM di wilayah ini
turun 11,79 persen dari 78,11 persen pada 2015
menjadi 66,32 persen pada 2015. Lebih lanjut,

intensitas kemiskinan turun hingga 7,72 persen
dari 45,59 persen pada 2015 menjadi 38,37 persen
pada 2015. Ini berarti terjadi perbaikan yang cukup
signifikan dimana permasalahan pendidikan,
kesehatan maupun standar hidup layak sudah
ditangani dengan lebih baik.
Kabupaten Nias juga berhasil menurunkan
Jumlah penduduk miskin multidimensi sebanyak
13,76 persen dari 106 ribu jiwa pada 2015 menjadi
91,6 ribu jiwa pada 2018. Jumlah penduduk miskin
multidimensi di Kabupaten Nias paling banyak
turun pada indikator sumber penerangan, kondisi
atap, lantai, dan dinding rumah dan keberlanjutan
sekolah.
Jumlah
penduduk
miskin
yang
terdeprivasi pada indikator sumber penerangan di
Kabupaten Nias turun hingga 90,71 persen dari
sekitar 65 ribu jiwa pada 2015 menjadi sekitar 6 ribu
jiwa pada 2018. Sementara itu, penurunan
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
kondisi atap lantai dan dinding adalah sebesar
60,07 persen dari sekitar 30 ribu jiwa pada 2015
menjadi sekitar 12 ribu jiwa pada 2018. Sementara
itu, penurunan penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator keberlanjutan sekolah adalah 23,23
persen dari sekitar 5,5 ribu jiwa menjadi sekitar 4,2
ribu jiwa.
Adapun, wilayah dengan perbaikan IKM
paling lambat dalam kurun waktu 2015 hingga 2018
adalah Kota Binjai. Meskipun demikian, hingga
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tahun 2018 jumlah penduduk miskin di wilayah ini
tercatat rendah yaitu hanya 7 ribu jiwa dari total
penduduk sejumlah 273 ribu jiwa. Artinya, pada
tahun tersebut AKM di wilayah ini hanya 2,58

persen. Jumlah penduduk miskin multidimensi di
wilayah ini paling banyak terdeprivasi pada
indikator air minum yaitu sebanyak 95,24 persen.

Graﬁk 5.2.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Sumatera Barat
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018
Keterangan

654.995

12,20

JPM (Jiwa)

AKM (%)

37,67

0,046

Intensitas (%)

IKM

Kota

Desa

141.397

1.104.764

AKM (%)

5,98

16,30

Intensitas

37,90

38,40

IKM

0,023

0,063

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

87,66%

8,92%

88,47%

84,96%

18,94%

1,37%

PAUD

23,05%
Keberlanjutan
Sekolah

9,40%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kota Padang Panjang

3,25

Kab. Dharmasraya

6,84

Kota Sawah Lunto

3,82

Kab. Sijunjung

17,97

Kota Payakumbuh

3,00

Kab. Padang Pariaman

11,53

Kota Padang

6,58

Kab. Pesisir Selatan

13,82

Kota Pariaman

3,45

Kab. Pasaman Barat

21,91

Kota Bukittinggi

3,05

Kab. Solok

16,71

Kota Solok

4,26

Kab. Solok Selatan

14,55

Kab. Tanah Datar

7,43

Kab. Pasaman

20,36

Kab. Agam

9,06

Kab. Kepulauan Mentawai

46,28

Kab. Lima Puluh Kota

14,96

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2018
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Sumatera Barat
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Sumatera Barat pada kurun waktu 2015–2018
mengalami tren penurunan. Pada 2015 tercatat
AKM di kota dan desa menunjukkan angka sebesar
23 persen, sedangkan pada 2018 AKM di kota dan
desa menunjukkan angka sebesar 12,20 persen.
Artinya, AKM di Sumatera Barat turun sebesar
10,80 persen. Angka ini ekuivalen dengan
penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 540
ribu jiwa. Hingga tahun 2018, dari keseluruhan
penduduk miskin sejumlah 655 ribu jiwa, sebanyak
88,47 persen atau 580 ribu jiwa terdeprivasi pada
indikator air minum. Dalam skala nasional, tren
penurunan ini menempatkan Sumatera Barat di
peringkat ke-12 dari 34 provinsi pada 2018 dengan
nilai indeks 0,046.
Tabel
5.3.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Provinsi Sumatera
Barat pada 2015 hingga 2018. Kemiskinan
multidimensi di Sumatera Barat lebih banyak
terjadi di daerah pedesaan. Terlihat pada 2018,
AKM di desa tercatat sebesar 17,11 persen,
sedangkan AKM di kota hanya 5,98 persen. Ini
mengindikasikan adanya ketimpangan yang

signifikan antara pembangunan dan pengentasan
kemiskinan di desa dan kota karena AKM di desa
hampir tiga kali lipat lebih besar daripada AKM di
kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi, tetapi
proses penurunan kemiskinannya lebih pesat
daripada di kota sehingga desa menjadi
penyumbang utama penurunan AKM di Sumatera
Barat. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018,
terlihat AKM di desa turun 12,66 persen, sedangkan
AKM di kota hanya turun 6,75 persen. Artinya,
penurunan AKM di desa hampir dua kali lebih
cepat daripada penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Sumatera
Barat mengalami tren penurunan, intensitas relatif
stagnan. Intensitas di desa lebih tinggi daripada di
kota terkecuali pada 2018 dimana Intensitas di kota
lebih tinggi dibandingkan desa. Meskipun
demikian, secara umum, penurunan IKM
Sumatera Barat dinilai cukup baik. Hal ini
ditunjukkan dengan IKM Sumatera Barat yang
turun hampir setengahnya dari 0,089 pada 2015
menjadi 0,046 pada 2018.

Tabel 5.3.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Sumatera Barat, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

1.195.406
262.627
932.778
963.301
219.775
743.526
796.001
154.923
641.078
654.995
141.397
513.597

23,00
12,73
29,77
18,37
10,24
24,01
15,00
7,04
20,64
12,20
5,98
17,11

38,51
37,49
38,80
38,17
37,36
38,41
38,05
37,38
38,22
37,67
37,90
37,60

0,089
0,048
0,116
0,074
0,038
0,092
0,057
0,026
0,079
0,046
0,023
0,064

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan
Moneter
Grafik 5.3.1 menunjukkan bahwa AKM di Sumatera
Barat lebih besar dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Selama periode 2015 hingga 2018, terlihat
bahwa AKM masih berada di dua digit,
berkebalikan dengan angka kemiskinan moneter
yang hanya satu digit. Angka kemiskinan moneter
di provinsi ini bahkan sudah berada di bawah
rata-rata nasional. Ini menunjukkan meskipun
dari sisi pendapatan masyarakat penduduk miskin
sudah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata
nasional tetapi masih terdapat persoalan
kemiskinan multidimensi di mana banyak
penduduk miskin yang belum mendapatkan

haknya memperoleh pendidikan,
maupun standar hidup yang layak.

kesehatan

Grafik 5.3.1 juga menunjukkan bahwa
penurun AKM lebih signifikan dibandingkan
penurunan angka kemiskinan moneter. Dalam
kurun waktu empat tahun, AKM turun hingga 10,8
persen, sedangkan penurunan angka kemiskinan
moneter hanya 0,41 persen. Ini menunjukkan
bahwa perbaikan penduduk miskin dari sisi
kesehatan, pendidikan dan standar hidup lebih
progresif, sedangkan perbaikan dari segi
pendapatan masih berjalan lambat

Graﬁk 5.3.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Sumatera Barat, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik
kemiskinan
mengalami
tren
penurunan. Hingga tahun 2018, dari jumlah
penduduk miskin di Sumatera Barat sebanyak 655
ribu jiwa, paling banyak terdeprivasi pada
indikator air minum 580 ribu jiwa, sanitasi 574 ribu
jiwa dan bahan bakar memasak 556 ribu jiwa.
Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
masing-masing indikator lain dapat dilihat secara
lebih rinci pada Grafik 5.3.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator kondisi
atap, lantai, dan dinding rumah. Penurunan
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jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator ini paling signifikan terjadi pada 2016
hingga 2017 yang turun hingga 72,02 persen dari 67
ribu jiwa menjadi 18,8 ribu jiwa. Secara
keseluruhan, dalam kurun waktu 2015 hingga 2018
penurunan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator ini turun hingga 88,73
persen dari 80 ribu jiwa menjadi hanya 9 ribu jiwa.
Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat
perbaikan yang cukup signifikan pada indikator
PAUD dan asupan gizi balita. Penurunan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
PAUD hanya sebesar 20,09 persen dari sekitar 189
ribu jiwa pada 2015 menjadi sekitar 151 ribu jiwa
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pada 2015. Sementara itu, penurunan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
asupan gizi balita hanya sebesar 20,49 persen dari
sekitar 156 ribu jiwa pada 2015 menjadi sekitar 124
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ribu jiwa pada 2015. Ini berarti pengentasan
kemiskinan pada indikator PAUD dan asupan gizi
balita berjalan sangat lambat.

Graﬁk 5.3.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.3.3 menunjukkan seluruh kabupaten dan
kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami tren
penurunan IKM dalam kurun waktu 2015 hingga
2018. Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat
sebagai wilayah dengan nilai IKM tertinggi pada
2015 maupun 2018. Namun demikian, Kabupaten
Kepulauan Mentawai juga tercatat sebagai wilayah
dengan penurunan IKM yang paling progresif,
sedangkan wilayah dengan penurunan IKM paling
lambat adalah kota Padang Panjang.
Wilayah dengan nilai IKM terparah pada
2015 maupun 2018 adalah kabupaten Kepulauan
Mentawai. Pada 2018, jumlah penduduk miskin di
wilayah ini tercatat sebanyak 41,6 ribu jiwa dari
total penduduk sebanyak 90 ribu jiwa. Artinya,
pada tahun tersebut AKM di kabupaten Kepulauan
Mentawai adalah sebesar 46,28 persen. Jumlah
penduduk miskin di wilayah ini paling banyak
terdeprivasi pada indikator air minum 90,60
persen, bahan bakar memasak 86,12 persen dan
sanitasi 81,08 persen.
Meskipun kabupaten Kepulauan Mentawai
tercatat sebagai wilayah dengan nilai IKM tertinggi,
kabupaten Kepulauan Mentawai juga tercatat

sebagai wilayah dengan penurunan IKM paling
progresif. Penurunan IKM di wilayah ini utamanya
di dorong oleh penurunan AKM dan penurunan
intensitas yang signifikan. AKM di wilayah ini
turun 28,23 persen dari 74,51 persen pada 2015
menjadi 46,28 persen pada 2015. Disamping itu,
penurunan intensitas kemiskinan di Kabupaten
Kepulauan Mentawai juga cukup signifikan yang
mencapai 4,41 persen dari 42,56 persen pada 2015
menjadi 38,15 persen pada 2015. Ini berarti terjadi
perbaikan yang cukup signifikan dimana
permasalahan pendidikan, kesehatan maupun
standar hidup layak sudah ditangani dengan lebih
baik.
Lebih lanjut, Kabupaten Kepulauan
Mentawai berhasil menurunkan jumlah penduduk
miskin sebesar 34,16 persen dari sekitar 63 ribu
jiwa pada 2015 menjadi 41,6 ribu jiwa pada 2015.
Dalam kurun waktu empat tahun, jumlah
penduduk miskin multidimensi di Kabupaten
Kepulauan Mentawai paling banyak turun pada
indikator kondisi atap, lantai dan dinding rumah,
sumber penerangan dan sanitasi. Jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
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kondisi atap, lantai dan dinding rumah turun
hingga 95,06 persen dari 20 ribu jiwa menjadi
hanya 1 ribu jiwa. Lebih lanjut, jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator sumber
penerangan turun hingga 64,18 persen dari 38 ribu
jiwa menjadi hanya 13,6 ribu jiwa. Selain itu,
jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator sanitasi turun hingga 36,62 persen dari
sekitar 53 ribu jiwa menjadi hanya 33,7 ribu jiwa.
Kota Padang Panjang tercatat sebagai
wilayah dengan perbaikan IKM paling lambat
dalam kurun waktu 2015 hingga 2018. Meskipun
demikian, kota Padang Panjang juga tercatat

sebagai wilayah dengan IKM terendah pada 2015.
Jumlah penduduk miskin di wilayah ini tercatat
hanya sebesar 2,5 ribu jiwa dari total penduduk
sebesar 51 ribu jiwa pada 2015. Artinya, pada tahun
tersebut AKM di Kota Padang Panjang hanya 4,90
persen. Sementara itu, pada 2018 AKM di wilayah
ini masih tercatat rendah dan bahkan turun
menjadi 3,25 persen. Angka ini ekuivalen dengan
jumlah penduduk miskin sebesar 1,7 ribu jiwa dari
total penduduk sebesar 52,8 ribu jiwa. Lebih lanjut,
hampir seluruh penduduk miskin di wilayah ini
mengalami deprivasi pada indikator air minum
yaitu sebanyak 97,93 persen.

Graﬁk 5.3.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Riau
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018
Keterangan

584.216

8,62

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Kota

Desa

115.360

468.856

4,22

11,60

Intensitas

38,44

38,29

IKM

0,016

0,044

JPM (Jiwa)
AKM (%)

38,32

0,033

Intensitas (%)

IKM

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

72,04%

33,78%

94,97%

53,10%

27,12%

1,53%

PAUD

30,26%
Keberlanjutan
Sekolah

11,27%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Indragiri Hilir

27,90

Kab. Kuantan Singingi

6,54

Kab. Kepulauan Meranti

16,30

Kab. Siak

5,56

Kab. Pelalawan

10,97

Kab. Kampar

5,22

Kab. Indragiri Hulu

8,28

Kab. Bengkalis

5,05

Kab. Rokan Hilir

7,57

Kota Dumai

4,35

Kab. Rokan Hulu

7,13

Kota Pekanbaru

2,90

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Riau
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum kemiskinan multidimensi di Riau
pada kurun waktu 2015–2018 mengalami tren
penurunan. Pada 2015, tercatat AKM di kota dan
desa menunjukkan angka sebesar 18,03 persen,
sedangkan pada 2018 AKM di kota dan desa
menunjukkan angka sebesar 8,62 persen. Artinya,
AKM di Riau turun sebesar 9,41 persen. Angka ini
ekuivalen dengan penurunan jumlah penduduk
miskin sebesar lebih dari 553 ribu jiwa. Hingga
tahun 2018, dari keseluruhan penduduk miskin
sejumlah 584 ribu jiwa, sebanyak 95 persen atau
555 ribu jiwa mengalami deprivasi pada indikator
air minum. Dalam skala nasional, tren penurunan
ini menempatkan Riau di peringkat ke-18 dari 34
provinsi pada 2018 dengan nilai indeks 0,033.
Tabel
5.4.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Riau pada 2015 hingga
2018. Kemiskinan multidimensi di Riau lebih
banyak terjadi di daerah pedesaan. Terlihat pada
2018, AKM di desa tercatat sebesar 11,60 persen,
sedangkan AKM di kota hanya 4,22 persen. Ini
mengindikasikan adanya ketimpangan yang

signifikan antara pembangunan dan pengentasan
kemiskinan di desa dan kota karena AKM di desa
hampir tiga kali lipat lebih besar daripada di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan yang terjadi lebih pesat daripada
di kota sehingga menjadi penyumbang utama
penurunan AKM di Riau. Dalam kurun waktu 2015
hingga 2018, terlihat bahwa AKM di desa turun
14,51 persen, sedangkan AKM di kota hanya turun
1,08 persen. Artinya, penurunan AKM di desa 13
kali lebih cepat daripada penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Riau
mengalami tren penurunan, intensitas relatif
stagnan. Intensitas di desa lebih tinggi daripada di
kota terkecuali pada 2018 dimana intensitas di kota
lebih tinggi dibandingkan desa. Namun demikian,
secara umum, penurunan IKM Riau dinilai cukup
baik. Hal ini ditunjukkan dengan IKM Riau yang
turun lebih dari setengahnya, yakni dari 0,073 pada
2015 menjadi 0,033 pada 2018.

Tabel 5.4.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Riau, 2015-2018
Tahun

2015

2016

2017

2018

Keterangan

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota

1.138.212
130.082
1.008.129
924.399
126.697
797.702
823.312
140.697
682.615
584.216

18,03
5,30
26,11
14,31
4,99
20,34
12,44
5,35
17,12
8,62

40,28
38,55
40,50
40,64
38,77
40,93
39,47
38,66
39,64
38,32

0,073
0,020
0,106
0,063
0,019
0,083
0,049
0,021
0,068
0,033

Kota
Desa

115.360
468.856

4,22
11,60

38,44
38,29

0,016
0,044

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.4.1 menunjukkan bahwa AKM di Riau jauh
lebih besar dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2017,
AKM masih dua digit, berkebalikan dengan angka
kemiskinan moneter yang hanya satu digit. Angka
kemiskinan moneter provinsi ini bahkan sudah
berada di bawah rata-rata nasional. Ini
menunjukkan meskipun dari sisi pendapatan
masyarakat penduduk miskin sudah lebih baik
dibandingkan dengan rata-rata nasional tetapi
masih
terdapat
persoalan
kemiskinan
multidimensi di mana banyak penduduk miskin
yang belum mendapatkan haknya memperoleh

pendidikan, kesehatan maupun standar hidup yang
layak.
Grafik 5.4.1 juga menunjukkan bahwa
penurunan AKM lebih signifikan dibandingkan
penurunan angka kemiskinan moneter. Selama
periode 2015 hingga 2018, AKM turun sampai 9,40
persen dibandingkan dengan penurunan angka
kemiskinan moneter yang hanya 1,32 persen. Ini
menunjukkan bahwa perbaikan penduduk miskin
dari sisi kesehatan, pendidikan dan standar hidup
lebih progresif, sedangkan perbaikan dari segi
pendapatan masih berjalan lambat

Graﬁk 5.4.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di
Provinsi Riau, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik
kemiskinan
mengalami
tren
penurunan. Hingga tahun 2018, dari total
penduduk miskin di Riau sejumlah 584 ribu jiwa,
paling banyak terdeprivasi pada indikator air
minum 555 ribu jiwa, sanitasi 421 ribu jiwa dan
bahan bakar memasak 310 ribu jiwa. Jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada
masing-masing indikator lain dapat dilihat secara
lebih rinci pada Grafik 5.4.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator kondisi
atap, lantai dan dinding rumah. Penurunan
signifikan jumlah penduduk miskin yang
PRAKARSA
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terdeprivasi pada indikator tersebut terjadi pada
2016 hingga 2017 yang turun hingga 93,29 persen
dari 147 ribu jiwa menjadi 9,8 ribu jiwa. Secara
keseluruhan, dalam kurun waktu 2015 hingga 2018
jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
ini turun 94,21 persen dari sekitar 154,6 ribu jiwa
menjadi hanya 9 ribu jiwa.
Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat
perbaikan yang cukup signifikan pada indikator
asupan gizi balita. Penurunan jumlah miskin yang
terdeprivasi pada indikator tersebut hanya sebesar
11,23 persen dari 178 ribu jiwa pada 2015 menjadi
158,4 ribu jiwa pada 2015. Ini berarti pengentasan
kemiskinan pada indikator asupan gizi balita
berjalan sangat lambat.
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Graﬁk 5.4.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Riau, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Seluruh kabupaten dan kota di Riau menunjukkan
tren penurunan IKM dalam kurun waktu 2015
hingga 2018. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 5.4.3.
Wilayah dengan penurunan IKM paling progresif
adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan
kota Pekanbaru merupakan wilayah dengan
penurunan IKM paling lambat. Lebih lanjut,
kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai wilayah
dengan IKM tertinggi pada 2018.
Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat
sebagai wilayah dengan perbaikan IKM paling
progresif. Penurunan IKM di wilayah ini utamanya
di dorong oleh penurunan AKM dan penurunan
intensitas yang signifikan. AKM di wilayah ini
turun 24,94 persen dari 41,24 persen pada 2015
menjadi 16,30 persen pada 2015. Disamping itu,
penurunan intensitas kemiskinan di Kabupaten
Kepulauan Meranti juga cukup signifikan yang
mencapai 4,10 persen dari 40,75 persen pada 2015
menjadi 36,66 persen pada 2015. Ini berarti terjadi
perbaikan yang cukup signifikan dimana
permasalahan pendidikan, kesehatan maupun
standar hidup layak sudah ditangani dengan lebih
baik.
Kabupaten Kepulauan Meranti juga
berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin
sebanyak 59,80 persen dalam kurun waktu 2015
hingga
2018.
Jumlah
penduduk
miskin

multidimensi di Kabupaten Kepulauan Meranti
paling banyak berkurang pada indikator kondisi
atap, lantai, dan dinding rumah, bahan bakar
memasak dan sumber penerangan. Jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
kondisi atap, lantai dan dinding rumah turun
hingga 97,10 persen dari 16,3 ribu jiwa pada 2015
menjadi hanya 474 jiwa pada 2015. Lebih lanjut,
jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator bahan bakar memasak turun hingga
78,34 persen dari sekitar 55 ribu jiwa pada 2015
menjadi hanya sekitar 12 ribu jiwa pada 2015.
Selain itu, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator sumber penerangan
turun hingga 66,29 persen dari sekitar 40,4 ribu
jiwa pada 2015 menjadi hanya 13,6 ribu jiwa pada
2015.
Kota Pekanbaru tercatat sebagai wilayah
dengan perbaikan IKM paling lambat dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018. Meskipun demikian, kota
Pekanbaru juga tercatat sebagai wilayah dengan
nilai IKM terendah pada 2015 maupun 2018.
Jumlah penduduk miskin multidimensi di wilayah
ini hanya 32 ribu jiwa dari total penduduk sebanyak
1,1 juta jiwa pada 2018. Artinya, pada tahun
tersebut AKM di Kota Pekanbaru hanya 2,9 persen.
Lebih lanjut, penduduk miskin di wilayah ini
paling banyak terdeprivasi pada indikator air
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Graﬁk 5.4.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Jambi
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018
Keterangan

374.978

10,54

JPM (Jiwa)

AKM (%)

37,62

0,040

Intensitas (%)

IKM

Kota

Desa

43.486

331.492

AKM (%)

3,82

13,71

Intensitas

37,96

37,57

IKM

0,014

0,052

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

83,13%

24,81%

94,44

75,29%

19,37%

1,26%

PAUD

17,06%
Keberlanjutan
Sekolah

9,78%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Tanjung Jabung Barat

21,91

Kab. Tebo

9,19

Kab. Merangin

19,16

Kota Sungai Penuh

7,79

Kab. Kerinci

17,83

Kab. Batang Hari

4,62

Kab. Bungo

13,23

Kab. Muaro Jambi

4,17

Kab. Tanjung Jabung Timur

12,88

Kota Jambi

1,33

Kab. Sarolangun

11,61

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Jambi
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di Jambi
mengalami tren penurunan selama kurun waktu
2015 hingga 2018. Pada 2015, tercatat AKM di kota
dan desa menunjukkan angka sebesar 19,24
persen, sedangkan pada 2018 AKM di kota dan desa
menunjukkan angka sebesar 10,54 persen. Artinya,
AKM di Jambi turun sebesar 8,69 persen. Angka ini
ekuivalen dengan penurunan jumlah penduduk
miskin sebesar lebih dari 278 ribu jiwa. Hingga
tahun 2018, dari total penduduk miskin
multidimensi sebanyak 375 ribu jiwa, paling
banyak terdeprivasi pada indikator air minum yaitu
sebanyak 94,44 persen atau 354 ribu jiwa. Dalam
skala nasional, tren penurunan ini menempatkan
Jambi di peringkat ke-13 dari 34 provinsi pada 2018,
dengan IKM mencapai 0,040.
Tabel
5.5.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Jambi pada 2015
hingga 2018. Kemiskinan multidimensi di Jambi
lebih banyak terjadi di daerah pedesaan. Terlihat
pada 2018, AKM di desa tercatat sebesar 13,71
persen, sedangkan AKM di kota tercatat hanya 3,82
persen. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan

yang signifikan antara pembangunan dan
pengentasan kemiskinan di desa dan kota karena
AKM di desa hampir empat kali lipat lebih besar
daripada di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan yang terjadi lebih pesat daripada
di kota sehingga menjadi penyumbang utama
penurunan AKM di Jambi. Dalam kurun waktu 2015
hingga 2018, terlihat bahwa AKM di desa turun 10,9
persen, sedangkan AKM di kota hanya turun 3,07
persen. Oleh karena itu, penurunan AKM di desa
hampir empat kali lebih cepat daripada penurunan
AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Jambi
mengalami tren penurunan, intensitas relatif
stagnan. Intensitas di desa lebih tinggi daripada di
kota kecuali pada 2018 dimana intensitas di kota
lebih tinggi dibandingkan intensitas di desa. Lebih
lanjut, penurunan IKM Jambi dinilai cukup baik.
Hal ini ditunjukkan dengan IKM Jambi yang turun
hampir setengahnya dari 0,077 pada 2015 menjadi
0,040 pada 2018.

Tabel 5.5.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Jambi, 2015-2018
Tahun

2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

653.145
70.999
582.145
548.707
78.707
470
439.401
54.723
384.678
374.978
43.486
331.492

19,24
6,89
24,62
15,93
7,41
19,73
12,55
4,96
16,04
10,54
3,82
13,71

39,98
38,86
40,11
39,23
39,15
39,24
38,78
38,22
38,86
37,62
37,96
37,57

0,077
0,027
0,099
0,066
0,029
0,077
0,049
0,019
0,062
0,040
0,014
0,052

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.5.1 menunjukkan bahwa AKM di Jambi
lebih besar dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Terlihat bahwa pada 2015 hingga 2018
AKM masih mencapai dua digit, sedangkan
kemiskinan moneter hanya satu digit. Angka
kemiskinan moneter provinsi ini bahkan di bawah
rata-rata nasional. Ini menunjukkan meskipun
dari sisi pendapatan masyarakat penduduk miskin
sudah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata
nasional tetapi masih terdapat persoalan
kemiskinan multidimensi di mana banyak
penduduk miskin yang belum mendapatkan
haknya dalam memperoleh pendidikan, kesehatan

maupun standar hidup yang layak.
Grafik 5.5.1 juga menunjukkan bahwa
penurunan AKM lebih signifikan dibandingkan
penurunan angka kemiskinan moneter. Selama
periode 2015 hingga 2018, AKM turun hingga 8,69
persen, sedangkan penurunan angka kemiskinan
moneter hanya 1,11 persen. Ini menunjukkan
bahwa perbaikan penduduk miskin dari sisi
kesehatan, pendidikan dan standar hidup lebih
progresif, sedangkan perbaikan dari segi
pendapatan masih berjalan lambat.

Graﬁk 5.5.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di
Provinsi Jambi, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Hingga
tahun 2018, dari total penduduk miskin di Jambi
sejumlah 375 ribu jiwa, paling banyak terdeprivasi
pada indikator air minum 354 ribu jiwa, sanitasi
312 ribu jiwa dan bahan bakar memasak 282 ribu
jiwa. Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada masing-masing indikator lain dapat dilihat
secara lebih rinci pada Grafik 5.5.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator kondisi
atap lantai dan dinding rumah. Penurunan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
tersebut paling signifikan terjadi pada 2016 hingga
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2017 yang turun hampir 80 persen dari 36,2 ribu
jiwa menjadi hanya 7,2 ribu jiwa. Secara
keseluruhan, dalam kurun waktu 2015 hingga 2018,
penurunan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator ini adalah sebesar 85,58
persen atau dari sekitar 35 ribu jiwa menjadi hanya
sekitar 4,7 ribu jiwa.
Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat
perbaikan yang cukup signifikan pada indikator
asupan gizi balita. Penurunan jumlah miskin yang
terdeprivasi pada indikator tersebut hanya sebesar
24,80 persen dari 96,5 ribu jiwa pada 2015 menjadi
72,6 ribu jiwa pada 2015. Hal ini memperlihatkan
bahwa pengentasan kemiskinan pada indikator
asupan gizi balita berjalan sangat lambat.

Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

75

Graﬁk 5.5.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Jambi, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.5.3 menunjukkan seluruh kabupaten dan
kota di Provinsi Jambi mengalami tren penurunan
IKM dalam kurun waktu 2015 hingga 2018. Wilayah
dengan penurunan IKM paling progresif adalah
kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan kota
Jambi tercatat sebagai wilayah dengan penurunan
IKM paling lambat. Lebih lanjut, wilayah dengan
nilai IKM tertinggi pada 2018 adalah kabupaten
Tanjung Jabung Barat.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat
sebagai wilayah dengan perbaikan IKM paling
progresif. Penurunan IKM di wilayah ini utamanya
di dorong oleh penurunan AKM dan penurunan
intensitas yang signifikan. Selama kurun waktu
empat tahun, AKM di wilayah ini turun 27,10
persen atau dari 39,98 persen pada 2015 menjadi
hanya 12,88 persen pada 2015. Disamping itu,
penurunan intensitas di wilayah ini juga cukup
signifikan yang mencapai 3 persen atau dari 40,23
persen pada 2015 menjadi 37 persen pada 2015. Ini
berarti terjadi perbaikan yang cukup signifikan
dimana permasalahan pendidikan, kesehatan
maupun standar hidup layak sudah ditangani
dengan lebih baik.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga
berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin
sebanyak 67,07 persen dari 85 ribu jiwa menjadi
hanya 28 ribu jiwa dalam kurun waktu 2015 hingga
2018. Jumlah penduduk miskin multidimensi di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling banyak

turun pada indikator kondisi atap, lantai dan
dinding rumah, sumber penerangan dan bahan
bakar memasak. Jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator kondisi atap, lantai dan
dinding rumah turun hingga 92,72 persen dari 8,7
ribu jiwa pada 2015 menjadi hanya 640 jiwa pada
2015. Lebih lanjut, penurunan penduduk miskin
yang terdeprivasi pada indikator sumber
penerangan adalah sebesar 79,10 persen dari 46,6
ribu jiwa pada 2015 menjadi hanya 9,7 ribu jiwa
pada 2015. Sementara itu, penurunan penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator bahan
bakar memasak adalah sebesar 74 persen dari 42,1
ribu jiwa pada 2015 menjadi hanya 11 ribu jiwa
pada 2015.
Kota Jambi tercatat sebagai wilayah dengan
perbaikan IKM paling lambat dalam kurun waktu
2015 hingga 2018. Namun demikian, kota Jambi
juga merupakan wilayah dengan nilai IKM paling
rendah pada 2015 maupun 2018. Hingga tahun
2018, jumlah penduduk miskin di kota Jambi
tercatat hanya 8 ribu jiwa dari total penduduk
sebanyak 596 ribu jiwa. Artinya, pada tahun
tersebut AKM di wilayah ini hanya 1,33 persen,
dimana hampir seluruh penduduk miskin di kota
ini mengalami deprivasi pada indikator air minum
yaitu sebanyak 86,68 persen.
Wilayah dengan nilai IKM tertinggi pada
2018 adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Jumlah penduduk miskin di wilayah ini adalah
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sebanyak 71,6 ribu jiwa dari total penduduk
sebanyak 327 ribu jiwa pada 2018. Artinya, pada
tahun tersebut AKM di wilayah ini hampir
mencapai 22 persen. Jumlah penduduk miskin di

wilayah ini lebih banyak terdeprivasi pada
indikator air minum 99,68 persen, sanitasi 83,17
persen dan bahan bakar memasak 50,95 persen.

Graﬁk 5.5.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jambi 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Sumatera Selatan
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

631.575

7,57

JPM (Jiwa)

AKM (%)

38,20

0,029

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

64.038

567.537

AKM (%)

2,06

10,84

Intensitas

39,43

38,07

IKM

0,008

0,041

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

88,24%
Sumber
Penerangan

23,74%

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

86,06%

53,32%

27,15%

7,06%

PAUD

27,49%
Keberlanjutan
Sekolah

11,35%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

27,22

Kab. Ogan Ilir

5,64

Kab. Empat Lawang

16,93

Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

5,49

Kab. Musi Rawas Utara

14,84

Kab. Musi Rawas

5,11

Kab. Banyu Asin

13,25

Kab. Ogan Komering Ulu Timur

4,40

Kab. Musi Banyuasin

12,71

Kab. Muara Enim

3,68

Kab. Ogan Komering Ilir

8,79

Kota Lubuklinggau

2,60

Kab. Ogan Komering Ulu

7,16

Kota Prabumulih

1,52

Kota Pagar Alam

6,93

Kota Palembang

1,43

Kab. Lahat

6,43

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Sumatera Selatan
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum angka kemiskinan di Sumatera
Selatan mengalami tren penurunan. Pada 2015
tercatat AKM di kota dan desa menunjukkan angka
sebesar 13,11 persen, sedangkan pada 2018 AKM di
kota dan desa menunjukkan angka sebesar 7,57
persen. Artinya, AKM di Sumatera Selatan turun
sebesar 5,54 persen. Angka ini ekuivalen dengan
penurunan jumlah penduduk miskin sebesar lebih
dari 432 ribu jiwa. Hingga tahun 2018, dari
keseluruhan penduduk miskin sejumlah 631,5 ribu
jiwa, sebanyak 88,24 persen atau 557,3 ribu jiwa
mengalami deprivasi pada indikator sanitasi.
Dalam skala nasional, tren penurunan ini
menempatkan Kalimantan Tengah di peringkat
ke-21 dari 34 provinsi pada 2018 dengan nilai
indeks 0,029.
Tabel
5.6.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Sumatera Selatan
pada 2015 hingga 2018. Kemiskinan multidimensi
di Sumatera Selatan lebih banyak terjadi di daerah
pedesaan. Terlihat pada 2018, AKM di desa tercatat
sebesar 10,84 persen, sedangkan AKM di kota
tercatat hanya sebesar 2,06 persen. Ini

mengindikasikan adanya ketimpangan yang
signifikan antara pembangunan dan pengentasan
kemiskinan di desa dan kota karena AKM di desa 5
kali lipat lebih besar daripada AKM di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan yang terjadi lebih pesat daripada
di kota sehingga menjadi penyumbang utama
penurunan AKM di Sumatera Selatan. Dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018, terlihat bahwa AKM di
desa turun 7,9 persen, sedangkan AKM di kota
hanya turun 0,91 persen. Artinya, penurunan AKM
di desa hampir 9 kali lebih cepat daripada
penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Sumatera
Selatan mengalami tren penurunan, intensitas
relatif stagnan. Intensitas di desa kerap lebih tinggi
daripada di kota, kecuali pada 2018 dimana
Intensitas di kota lebih tinggi dibandingkan di desa.
Lebih lanjut, penurunan IKM Sumatera Selatan
dinilai cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan IKM
yang turun hampir setengahnya dari 0,052 menjadi
0,029 selama kurun waktu empat tahun.

Tabel 5.6.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

1.054.959
85.328
969.631
965.444
74.822
890.622
716.53
66.915
649.615
631.575
64.038
567.537

13,11
2,97
18,74
11,87
2,55
17,15
8,70
2,22
12,43
7,57
2,06
10,84

39,65
38,74
39,73
38,97
38,64
39,00
39,23
39,10
39,25
38,20
39,43
38,07

0,052
0,012
0,074
0,049
0,010
0,067
0,034
0,009
0,049
0,029
0,008
0,041

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.6.1 menunjukkan bahwa AKM di Sumatera
Selatan
lebih
kecil
dibandingkan
angka
kemiskinan moneter. Pada 2018, terlihat bahwa
AKM sudah satu digit, sedangkan kemiskinan
moneter masih mencapai dua digit. Angka
kemiskinan moneter provinsi ini bahkan berada di
atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa
dari sisi pendapatan masyarakat penduduk miskin
sudah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata
nasional namun masih terdapat persoalan
kemiskinan multidimensi di mana banyak
penduduk miskin yang belum mendapatkan
haknya memperoleh pendidikan, kesehatan

maupun standar hidup yang layak.
Grafik 5.6.1 juga menunjukkan bahwa tren
penurunan AKM lebih besar dibandingkan tren
penurunan angka kemiskinan moneter. Selama
periode 2015 hingga 2018, AKM turun 5,54 persen
dibandingkan
dengan
penurunan
angka
kemiskinan moneter yang hanya 1,2 persen. Ini
menunjukkan bahwa perbaikan penduduk miskin
dari sisi kesehatan, pendidikan dan standar hidup
lebih progresif, sedangkan dari sisi pendapatan
masih di bawah rata-rata nasional.

Graﬁk 5.6.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di
Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Hingga
tahun 2018, dari total penduduk miskin di
Sumatera Selatan sejumlah 631,6 ribu jiwa, paling
banyak terdeprivasi pada indikator sanitasi sekitar
557 ribu jiwa, air minum sekitar 543 ribu jiwa dan
bahan bakar memasak sekitar 337 ribu jiwa.
Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
masing-masing indikator lain dapat dilihat secara
lebih rinci pada Grafik 5.6.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator kondisi
atap, lantai, dan dinding rumah. Penurunan
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jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator tersebut paling signifikan terjadi pada
2016 hingga 2017 yaitu sebesar 67,43 persen dari
164 ribu jiwa menjadi 53,4 ribu jiwa. Secara umum,
dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
ini turun 72,78 persen dari 163,8 ribu jiwa menjadi
hanya 44,6 ribu jiwa.
Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat
perbaikan yang cukup signifikan pada indikator
PAUD dan asupan gizi balita. Penurunan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
PAUD hanya sebesar 14,14 persen atau dari sekitar
202 ribu jiwa pada 2015 menjadi 173,6 ribu jiwa
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pada 2015. Sementara itu, penurunan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
asupan gizi balita hanya sebesar 15 persen atau dari
sekitar 201,8 ribu jiwa pada 2015 menjadi sekitar
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171,5 ribu jiwa pada 2015. Ini berarti pengentasan
kemiskinan pada indikator PAUD dan asupan gizi
balita berjalan sangat lambat.

Graﬁk 5.6.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.6.3 menunjukkan sebagian besar
kabupaten dan kota di Sumatera Selatan berada
dalam tren penurunan IKM dalam kurun waktu
2015 hingga 2018, kecuali Kota Pagar Alam yang
malah mengalami peningkatan IKM. Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan tercatat sebagai
wilayah dengan IKM tertinggi pada 2015 maupun
2018. Namun demikian, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan juga tercatat sebagai wilayah dengan
penurunan IKM paling progresif, sedangkan Kota
Palembang tercatat sebagai wilayah dengan
penurunan IKM paling lambat.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
tercatat sebagai nilai IKM tertinggi pada 2015
maupun 2018. Hingga tahun 2018, jumlah
penduduk miskin multidimensi di wilayah ini
adalah sebanyak 97 ribu jiwa dari total penduduk
sebanyak 356 ribu jiwa. Artinya, pada tahun
tersebut AKM di wilayah ini mencapai 27 persen.
Jumlah penduduk miskin multidimensi di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lebih
banyak terdeprivasi pada indikator sanitasi 87,85
persen, bahan bakar memasak 86,65 persen dan air
minum 81,06 persen.

Seluruh kabupaten dan kota di Sumatera
Selatan mengalami penurunan IKM dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018 kecuali Kota Pagar Alam
yang mengalami peningkatan IKM. IKM di wilayah
ini meningkat 0,006. Peningkatan IKM utamanya
didorong oleh peningkatan AKM. Dalam kurun
waktu empat tahun, AKM di wilayah ini meningkat
1,69 persen atau dari 5,24 persen pada 2015
menjadi 6,93 persen pada 2015. Oleh karena itu,
jumlah penduduk miskin di wilayah ini menjadi 9,5
ribu jiwa dari total penduduk sejumlah 137,5 ribu
jiwa pada 2018.

Meskipun Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan tercatat sebagai wilayah dengan nilai IKM
tertinggi, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
juga tercatat sebagai wilayah dengan penurunan
IKM paling progresif. Penurunan IKM di wilayah
ini utamanya di dorong oleh penurunan AKM dan
penurunan intensitas yang signifikan. AKM di
wilayah ini turun 11,68 persen dari 38,90 persen
pada 2015 menjadi 27,22 persen pada 2015.
Disamping itu, penurunan intensitas kemiskinan
di Kabupaten Kepulauan Meranti juga cukup
signifikan yang mencapai 4,14 persen dari 42,59
persen pada 2015 menjadi 38,45 persen pada 2015.
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Ini berarti terjadi perbaikan yang cukup signifikan
dimana permasalahan pendidikan, kesehatan
maupun standar hidup layak sudah ditangani
dengan lebih baik.
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
juga berhasil menurunkan jumlah penduduk
miskin sebanyak 29 persen dari 136,5 ribu jiwa
pada 2015 menjadi hanya 97 ribu jiwa pada 2015.
Jumlah penduduk miskin multidimensi di
kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan paling
banyak turun pada indikator kondisi atap, lantai
dan dinding, sumber penerangan dan bahan bakar

memasak pada 2015 hingga 2018. Jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator kondisi
atap lantai dinding turun hingga 81,87 persen atau
dari 22,4 ribu jiwa menjadi hanya 4 ribu jiwa. Lebih
lanjut, penurunan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator sumber penerangan
adalah sebesar 54,18 persen atau dari 96,5 ribu jiwa
menjadi 44,2 ribu jiwa Sementara itu, penurunan
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
bahan bakar memasak adalah 34,19 persen atau
dari 127,6 ribu jiwa pada 2015 menjadi hanya 84
ribu jiwa pada 2015.

Graﬁk 5.6.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Bengkulu
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

150.577

7,70

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Keterangan

Kota

Desa

JPM (Jiwa)

15.217

135.36

2,38

10,28

Intensitas

38,29

37,18

IKM

0,009

0,038

AKM (%)

37,29

0,029

Intensitas (%)

IKM

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

84,16%
Sumber
Penerangan

2,91%

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

92,92%

72,84%

25,01%

2,57%

PAUD

26,98%
Keberlanjutan
Sekolah

9,82%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Bengkulu, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Seluma

12,53

Kab. Kaur

8,24

Kab. Rejang Lebong

10,90

Kab. Bengkulu Tengah

6,93

Kab. Lebong

9,50

Kab. Mukomuko

6,81

Kab. Bengkulu Utara

9,26

Kab. Bengkulu Selatan

6,17

Kab. Kepahiang

8,19

Kota Bengkulu

2,16

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Bengkulu
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Provinsi Bengkulu mengalami tren penurunan.
Pada 2015 tercatat AKM di kota dan desa
menunjukkan angka sebesar 15,32 persen,
sedangkan pada 2018 AKM di kota dan desa
menunjukkan angka sebesar 7,70 persen. Artinya,
AKM di Bengkulu turun hingga 7,62 persen. Angka
ini ekuivalen dengan penurunan jumlah penduduk
miskin sebesar lebih dari 136 ribu jiwa. Hingga
tahun 2018, dari keseluruhan penduduk miskin
sejumlah 150,5 ribu jiwa, sebanyak 92,92 persen
atau 140 ribu jiwa mengalami deprivasi pada
indikator air minum. Dalam skala nasional, tren
penurunan ini menempatkan Bengkulu di
peringkat ke-22 dari 34 provinsi pada 2018 dengan
nilai indeks 0,029.
Tabel
5.7.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Provinsi Bengkulu
pada 2015 hingga 2018. Kemiskinan multidimensi
di Bengkulu lebih banyak terjadi di daerah
pedesaan. Terlihat pada 2018, AKM di desa tercatat
sebesar 10,28 persen, sedangkan AKM di kota
tercatat hanya sebesar 2,38 persen. Ini

mengindikasikan adanya ketimpangan yang
signifikan antara pembangunan dan pengentasan
kemiskinan di desa dan kota karena AKM di desa
empat kali lipat lebih besar daripada AKM di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan yang terjadi lebih pesat daripada
di kota sehingga menjadi penyumbang utama
penurunan AKM di Bengkulu. Dalam kurun waktu
2015 hingga 2018, terlihat bahwa AKM di desa turun
10,8 persen, sedangkan AKM di kota hanya turun
0,15 persen. Artinya, penurunan AKM di desa 71
kali lebih cepat daripada penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Bengkulu
mengalami tren penurunan, intensitas relatif
stagnan. Intensitas di desa lebih tinggi daripada di
kota terkecuali pada 2017 dan 2018 dimana
Intensitas di kota lebih tinggi dibandingkan desa.
Lebih lanjut, penurunan IKM Bengkulu dinilai
cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan IKM
Bengkulu yang mengalami perbaikan lebih dari
setengahnya yaitu dari 0,060 pada 2015 menjadi
0,029 pada 2018.

Tabel 5.7.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

286.58
14.699
271.881
256.523
17.977
238.546
211.405
15.835
195.569
150.577
15.217

15,32
2,53
21,08
13,52
2,99
18,41
10,97
2,56
14,94
7,70
2,38

39,00
38,43
39,03
39,07
38,45
39,12
38,54
39,13
38,49
37,29
38,29

0,060
0,010
0,082
0,057
0,011
0,072
0,042
0,010
0,057
0,029
0,009

135.36

10,28

37,18

0,038

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.7.1 menunjukkan bahwa AKM di Bengkulu
lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Pada 2018, terlihat bahwa AKM sudah
mencapai satu digit, sedangkan angka kemiskinan
moneter masih dua digit. Angka kemiskinan
moneter provinsi ini bahkan masih berada di atas
rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa dari
sisi pendapatan masyarakat penduduk miskin
belum lebih baik dibandingkan dengan rata-rata
nasional dan masih terdapat persoalan kemiskinan
multidimensi di mana banyak penduduk miskin
yang belum mendapatkan haknya memperoleh
pendidikan, kesehatan maupun standar hidup

yang layak.
Grafik 5.7.1 juga menunjukkan bahwa
penurunan AKM lebih signifikan dibandingkan
penurunan angka kemiskinan moneter. Selama
periode 2015 hingga 2018, AKM turun hingga 7,62
persen, sedangkan penurunan angka kemiskinan
moneter hanya 2,10 persen. Ini menunjukkan
bahwa perbaikan penduduk miskin dari sisi
kesehatan, pendidikan dan standar hidup lebih
progresif, sedangkan perbaikan dari segi
pendapatan masih berjalan lambat.

Graﬁk 5.7.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di
Provinsi Bengkulu, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Hingga
tahun 2018, dari total penduduk miskin di
Bengkulu sejumlah 150,5 ribu jiwa, paling banyak
terdeprivasi pada indikator air minum 140 ribu
jiwa, sanitasi 126,7 ribu jiwa dan bahan bakar
memasak 109,6 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada masing-masing indikator
lain dapat dilihat secara lebih rinci pada Grafik
5.7.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator sumber
penerangan. Penurunan jumlah penduduk miskin
PRAKARSA
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yang terdeprivasi pada indikator ini paling
signifikan terjadi pada 2017 hingga 2018 yang turun
hingga 90,57 persen atau dari sekitar 46,5 ribu jiwa
menjadi sekitar 4,3 ribu jiwa. Secara umum, dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018, jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator sumber
penerangan turun 94,01 persen atau dari 73 ribu
jiwa menjadi hanya 4,3 ribu jiwa.
Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat
perbaikan yang cukup signifikan pada indikator
PAUD. Penurunan jumlah miskin yang terdeprivasi
pada indikator PAUD hanya 22,67 persen atau dari
52,5 ribu jiwa di 2015 menjadi 40,6 ribu jiwa di 2018.
Ini berarti pengentasan kemiskinan pada indikator
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Graﬁk 5.7.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu
menunjukkan tren penurunan IKM dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018 seperti yang terlihat dalam
Grafik 5.7.3. Wilayah dengan penurunan IKM
paling progresif adalah Kabupaten Bengkulu
Tengah sedangkan Kota Bengkulu tercatat sebagai
wilayah dengan penurunan IKM paling lambat.
Lebih lanjut, Kabupaten Seluma tercatat sebagai
wilayah dengan IKM tertinggi pada 2018.
Kabupaten Bengkulu Tengah tercatat
sebagai wilayah dengan perbaikan IKM paling
signifikan. Penurunan IKM di wilayah ini utamanya
didorong oleh penurunan AKM yang signifikan.
AKM di wilayah ini turun hampir 24 persen atau
dari 30,88 persen di 2015 menjadi hanya 6,93
persen di 2018, sehingga jumlah penduduk miskin
multidimensi di Kabupaten Bengkulu Tengah
tercatat hanya sebesar 7,8 ribu jiwa dari total
penduduk sebanyak 112,6 ribu jiwa pada 2018. Ini
berarti terjadi perbaikan yang cukup signifikan
dimana permasalahan pendidikan, kesehatan
maupun standar hidup layak sudah ditangani
dengan lebih baik.
Kabupaten Bengkulu Tengah juga berhasil
menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak
76,46 persen dalam kurun waktu 2015 hingga 2018.
Jumlah penduduk miskin multidimensi di
kabupaten Bengkulu Tengah paling banyak turun
pada indikator sumber penerangan, sanitasi dan
bahan bakar memasak. Jumlah penduduk miskin

yang terdeprivasi pada indikator sumber
penerangan turun hingga 95,4 persen atau dari
sekitar 9,5 ribu jiwa pada 2015 menjadi hanya 439
jiwa pada 2015. Lebih lanjut, jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator sanitasi
turun hingga 80,92 persen atau dari 31,5 ribu jiwa
pada 2015 menjadi hanya 6 ribu jiwa pada 2015.
Selain itu, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator bahan bakar memasak
turun hingga 78,64 persen dari 27,7 ribu jiwa pada
2015 menjadi hanya 5,9 ribu jiwa pada 2015.
Kota Bengkulu tercatat sebagai wilayah
dengan perbaikan IKM paling lambat dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018. Meskipun demikian, Kota
Bengkulu tercatat sebagai wilayah dengan IKM
terendah pada 2015 maupun 2018. Hingga tahun
2018, jumlah penduduk miskin multidimensi di
wilayah ini hanya sebesar 8 ribu jiwa dari total
penduduk sebanyak 374,3 ribu jiwa. Artinya, pada
tahun tersebut AKM di wilayah ini hanya 2,16
persen, dimana penduduk miskinnya paling
banyak terdeprivasi pada indikator air minum yaitu
sebanyak 96,04 persen.
Wilayah dengan nilai IKM terparah pada
2015 maupun 2018 adalah Kabupaten Seluma.
Jumlah penduduk miskin multidimensi di wilayah
ini tercatat sebesar 24 ribu jiwa dari total penduduk
sebanyak 191,3 ribu jiwa. Artinya, pada tahun
tersebut AKM di wilayah ini adalah sebesar 12,53
persen. Hingga tahun 2018, jumlah penduduk
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miskin multidimensi di Kabupaten Seluma lebih
banyak terdeprivasi pada indikator air minum

97,34 persen, sanitasi 89,38 persen dan bahan
bakar memasak 73,94 persen.

Graﬁk 5.7.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bengkulu 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Lampung
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

812.768

9,73

JPM (Jiwa)

AKM (%)

38,01

0,037

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

88.857

723.91

AKM (%)

3,60

12,31

Intensitas

38,37

37,97

IKM

0,014

0,047

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

81,18%
Sumber
Penerangan

21,05%

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

85,42%

72,84%

24,41%

73,51%

PAUD

21,90%
Keberlanjutan
Sekolah

8,92%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Lampung, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Lampung Barat

24,92

Kab. Pesawaran

8,70

Kab. Mesuji

18,97

Kab. Lampung Tengah

8,67

Kab. Lampung Utara

14,68

Kab. Lampung Timur

8,55

Kab. Way Kanan

14,38

Kab. Lampung Selatan

7,27

Kab. Pesisir Barat

13,62

Kab. Pringsewu

5,66

Kab. Tanggamus

12,94

Kota Bandar Lampung

2,31

Kab. Tulangbawang

12,95

Kota Metro

0,67

Kab. Tulang Bawang Barat

12,72

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Lampung
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Lampung mengalami tren penurunan. Pada 2015,
AKM di kota dan desa menunjukkan angka sebesar
17,29 persen, sedangkan pada 2018 AKM di kota
dan desa menunjukkan angka sebesar 9,73 persen.
Artinya, AKM di Lampung turun sebesar 7,56
persen. Angka ini ekuivalen dengan penurunan
jumlah penduduk miskin lebih dari 590 ribu jiwa.
Hingga tahun 2018, dari keseluruhan penduduk
miskin sejumlah 813 ribu jiwa, sebanyak 85,42
persen atau 694 ribu jiwa mengalami deprivasi
pada indikator air minum. Dalam skala nasional,
tren penurunan ini menempatkan Lampung di
peringkat ke-14 dari 34 provinsi pada 2018 dengan
nilai indeks 0,037.
Tabel
5.8.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung
pada kurun waktu 2015 hingga 2018. Kemiskinan
multidimensi di Lampung lebih banyak terjadi di
daerah pedesaan. Terlihat pada 2018, AKM di desa
tercatat sebesar 12,31 persen, sedangkan AKM di
kota tercatat hanya sebesar 3,60 persen. Ini
mengindikasikan adanya ketimpangan yang

signifikan antara pembangunan dan pengentasan
kemiskinan di desa dan kota karena AKM di desa
hampir 3,5 kali lipat lebih besar daripada AKM di
kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan yang terjadi lebih pesat daripada
di kota sehingga menjadi penyumbang utama
penurunan AKM di Lampung. Dalam kurun waktu
2015 hingga 2018, terlihat bahwa AKM di desa turun
9,33 persen, sedangkan AKM di kota hanya turun
1,49 persen. Artinya, penurunan AKM di desa 6 kali
lebih cepat daripada penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Lampung
mengalami tren penurunan, intensitas kemiskinan
relatif stagnan. Intensitas di desa lebih tinggi
daripada di kota kecuali pada 2018 dimana
intensitas di kota lebih tinggi dibandingkan di desa.
Lebih lanjut, penurunan IKM Lampung dinilai
cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan IKM
Lampung yang turun hampir setengahnya dari
0,068 pada 2015 menjadi 0,037 pada 2018.

Tabel 5.8.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Lampung, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

1.402.780
108.467
1.294.313
1.339.235
117.46
1.221.776
978.847
86.888
891.959
812.768
88.857
723.91

17,29
5,09
21,64
16,37
5,30
20,48
11,84
3,82
14,89
9,73
3,60
12,31

39,15
37,87
39,26
38,97
38,60
39,00
38,80
38,52
38,83
38,01
38,37
37,97

0,068
0,019
0,085
0,067
0,020
0,080
0,046
0,015
0,058
0,037
0,014
0,047

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.8.1 menunjukkan perbandingan antara
angka kemiskinan moneter dan AKM di Lampung.
Terlihat bahwa dalam kurun waktu 2015 hingga
2016, AKM di Lampung lebih tinggi dibandingkan
angka kemiskinan moneter, sedangkan pada
tahun-tahun berikutnya angka kemiskinan
moneter lebih tinggi dibandingkan AKM. Pada
2018, AKM hanya satu digit, tetapi kemiskinan
moneter masih mencapai dua digit. Angka
kemiskinan moneter provinsi ini bahkan masih
berada di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan
bahwa dari sisi pendapatan masyarakat penduduk
miskin belum lebih baik dibandingkan dengan
rata-rata nasional dan juga masih terdapat
persoalan kemiskinan multidimensi di mana

banyak
penduduk
miskin
yang
belum
mendapatkan haknya memperoleh pendidikan,
kesehatan maupun standar hidup yang layak.
Grafik 5.8.1 juga menunjukkan bahwa
penurunan AKM lebih signifikan dibandingkan
penurunan angka kemiskinan moneter. Selama
periode 2015 hingga 2018, AKM turun hingga 7,56
persen, sedangkan penurunan angka kemiskinan
moneter hanya 0,87 persen. Ini menunjukkan
bahwa perbaikan penduduk miskin dari sisi kesehatan, pendidikan dan standar hidup lebih progresif, sebaliknya perbaikan dari segi pendapatan
masih berjalan lambat.

Graﬁk 5.8.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di
Provinsi Lampung, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Hingga
tahun 2018, dari total penduduk miskin di
Lampung sejumlah 813 ribu jiwa, paling banyak
terdeprivasi pada indikator air minum 694 ribu
jiwa, sanitasi 660 ribu jiwa dan bahan bakar
memasak 597 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada masing-masing indikator
lain dapat dilihat secara lebih rinci pada Grafik
5.8.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator kondisi
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atap, lantai, dan dinding rumah. Dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018, penurunan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
tersebut adalah sebesar 66,38 persen dari 249 ribu
jiwa menjadi hanya 83,7 ribu jiwa. Artinya, dalam
kurun waktu empat tahun jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator kondisi
atap, lantai, dan dinding rumah turun hampir tiga
kali lipat.
Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat
perbaikan yang cukup signifikan pada indikator
PAUD. Penurunan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator tersebut hanya sebesar
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2015 menjadi sekitar 178 ribu jiwa pada 2015. Ini
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berarti pengentasan kemiskinan pada indikator
PAUD berjalan sangat lambat.

Graﬁk 5.8.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Lampung, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Seluruh kabupaten dan kota di provinsi
Lampung menunjukkan tren penurunan IKM
dalam kurun waktu 2015 hingga 2018. Hal ini dapat
terlihat di dalam Grafik 5.8.3. Wilayah dengan nilai
IKM tertinggi pada 2015 maupun 2018 adalah
Kabupaten Lampung Barat. Namun demikian,
Kabupaten Lampung Barat juga tercatat sebagai
wilayah dengan penurunan IKM paling progresif,
sedangkan Kota Metro tercatat sebagai wilayah
dengan penurunan IKM paling lambat.

Penurunan IKM di wilayah ini utamanya didorong
oleh penurunan AKM yang signifikan. AKM di
wilayah ini turun 18,7 persen atau dari 43,62 persen
pada 2015 menjadi hanya 24,92 persen pada 2015,
sehingga jumlah penduduk miskin multidimensi di
Kabupaten Lampung Barat menjadi 74,7 ribu jiwa
dari total penduduk sebanyak 300 ribu jiwa. Hingga
tahun 2018, jumlah penduduk miskin di wilayah ini
paling banyak terdeprivasi pada indikator bahan
bakar memasak yaitu sebanyak 94,93 persen.

Wilayah dengan nilai IKM tertinggi pada
2015 maupun 2018 adalah Kabupaten Lampung
Barat. Jumlah penduduk miskin multidimensi di
wilayah ini tercatat 74,7 ribu jiwa dari total
penduduk sebanyak 300 ribu jiwa pada 2018.
Artinya, pada tahun tersebut AKM di wilayah ini
hampir mencapai 25 persen. Jumlah penduduk
miskin multidimensi di Kabupaten Lampung Barat
lebih banyak terdeprivasi pada indikator bahan
bakar memasak 94,93 persen, sanitasi 79,09 persen
dan sumber penerangan 76,59 persen.

Kabupaten Lampung Barat juga berhasil
menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak
42,47 persen atau dari 130 ribu jiwa pada 2015
menjadi 74,7 ribu jiwa pada 2015.
Jumlah
penduduk miskin multidimensi di wilayah ini
paling banyak berkurang pada indikator kondisi
atap, lantai, dan dinding rumah, sanitasi dan air
minum.
Jumlah
penduduk
miskin
yang
terdeprivasi pada indikator kondisi atap, lantai dan
dinding rumah di Kabupaten Lampung Barat turun
hingga 75,65 persen atau dari 23,5 ribu jiwa pada
2015 menjadi hanya 5,7 ribu jiwa pada 2015. Lebih
lanjut, jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator sanitasi turun 49,45 persen atau dari
117 ribu jiwa pada 2015 menjadi hanya 59 ribu jiwa

Meskipun Kabupaten Lampung Barat
tercatat sebagai wilayah dengan nilai IKM tertinggi,
Kabupaten Lampung Barat juga merupakan
wilayah dengan perbaikan IKM paling progresif.
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pada 2015. Selain itu, jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada indikator air minum turun
hingga 45,66 persen atau dari 81 ribu jiwa pada 2015
menjadi hanya 44 ribu jiwa pada 2015.
Kota Metro tercatat sebagai wilayah
dengan perbaikan IKM paling lambat dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018. Namun demikian, Kota
Metro juga tercatat sebagai wilayah dengan nilai

IKM terendah pada 2015 maupun 2018. Jumlah
penduduk miskin di Kota Metro hanya 1,1 ribu jiwa
dari total penduduk sejumlah 164,6 ribu jiwa pada
2018. Artinya, pada tahun tersebut AKM di wilayah
ini hanya 0,67 persen, di mana jumlah penduduk
miskinnya paling banyak terdeprivasi pada
indikator air minum yaitu sebanyak 84,86 persen.

Graﬁk 5.8.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

94.491

6,51

JPM (Jiwa)

AKM (%)

37,29

0,024

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

37.595

56.896

AKM (%)

4,82

8,46

Intensitas

37,53

37,13

IKM

0,018

0,031

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

72,90%
Sumber
Penerangan

4,80%

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

28,72%

97,25%

68,49%

1,10%

PAUD

28,52%
Keberlanjutan
Sekolah

13,06%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Belitung Timur

23,16

Kab. Bangka Tengah

4,02

Kab. Belitung

16,30

Kab. Bangka

1,56

Kota Pangkal Pinang

2,41

Kab. Bangka Selatan

5,18

Kab. Bangka Barat

3,17

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum kemiskinan multidimensi di
Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren
penurunan. Pada 2015, AKM di kota dan desa
menunjukkan angka sebesar 9,01 persen,
sedangkan pada 2018 AKM di kota dan desa
menunjukkan angka sebesar 6,51 persen. Artinya,
AKM di Kepulauan Bangka Belitung turun 2,5
persen. Angka ini ekuivalen dengan penurunan
jumlah penduduk miskin lebih dari 29 ribu jiwa.
Hingga tahun 2018, dari total penduduk miskin
multidimensi sejumlah 94,5 ribu jiwa, paling
banyak terdeprivasi pada indikator air minum,
yaitu hingga 97,25 persen atau 92 ribu jiwa. Dalam
skala nasional, penurunan ini menempatkan
Kepulauan Bangka Belitung di peringkat ke-26 dari
34 provinsi pada 2018, dengan IKM mencapai 0,024.
Tabel
5.9.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Kepulauan Bangka
Belitung dalam kurun waktu 2015 hingga 2018.
Berdasarkan
profil
tersebut
kemiskinan
multidimensi di Kepulauan Bangka Belitung lebih
banyak terjadi di daerah pedesaan. Terlihat pada
2018, AKM di desa tercatat sebesar 8,46 persen,
sedangkan AKM di kota tercatat hanya sebesar 4,82
persen. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan

yang signifikan antara pembangunan dan
pengentasan kemiskinan di desa dan kota karena
AKM di desa hampir dua kali lipat lebih besar
daripada AKM di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi akan
tetapi
proses
perbaikan
kemiskinan
multidimensinya lebih pesat daripada di kota. Hal
ini menjadikan desa sebagai penyumbang utama
penurunan AKM di Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, AKM di desa
turun hingga 3,61 persen, sedangkan AKM di kota
hanya turun 1,03 persen. Artinya, penurunan AKM
di desa 3,5 kali lebih cepat daripada penurunan
AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Kepulauan
Bangka Belitung mengalami tren penurunan,
intensitas relatif stagnan. Intensitas di desa lebih
tinggi daripada di kota, kecuali pada 2017 dan 2018
dimana intensitas di kota lebih tinggi dibandingkan
desa. Penurunan IKM Kepulauan Bangka Belitung
dinilai cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan IKM
Kepulauan Bangka Belitung yang turun cukup
signifikan dari 0,034 pada 2015 menjadi 0,024 pada
2018.

Tabel 5.9.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015-2018
Tahun

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

2015

Desa + Kota
Kota

123.702
39.56

9,01
5,85

38,03
38,01

0,034
0,022

2016

Desa
Desa + Kota
Kota

84.142
116.284
42.986

12,07
8,34
6,09

38,04
38,77
37,93

0,046
0,035
0,023

Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

73.298
103.573
35.57
68.003

10,64
7,28
4,78
10,01

39,27
37,53
37,93
37,32

0,042
0,027
0,018
0,037

Desa + Kota
Kota
Desa

94.491
37.595
56.896

6,51
4,82
8,46

37,29
37,53
37,13

0,024
0,018
0,031

2017

2018

Keterangan

Sumber: Estimasi PRAKARSA
PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Indeks Kemiskinan Multidimensi indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

98

Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.9.1 menunjukkan bahwa AKM di
Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi
dibandingkan angka kemiskinan moneter dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018. Angka kemiskinan
moneter provinsi ini bahkan berada di bawah
rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa dari
sisi pendapatan masyarakat penduduk miskin
sudah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata
nasional namun masih terdapat persoalan
kemiskinan multidimensi di mana banyak
penduduk miskin yang belum mendapatkan
haknya memperoleh pendidikan, kesehatan

maupun standar hidup yang layak.
Grafik 5.9.1 juga menunjukkan bahwa
meskipun AKM lebih besar, penurunannya justru
lebih signifikan dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Selama periode 2015 hingga 2018, AKM
turun hingga 2,50 persen, sedangkan angka
kemiskinan moneter hanya turun 0,11 persen. Ini
menunjukkan bahwa perbaikan penduduk miskin
dari sisi kesehatan, pendidikan dan standar hidup
lebih progresif, sedangkan perbaikan dari segi
pendapatan masih berjalan lambat.

Graﬁk 5.9.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Hingga
tahun 2018, dari total penduduk miskin di
Kepulauan Bangka Belitung sejumlah 94,5 ribu
jiwa, paling banyak terdeprivasi pada indikator air
minum 92 ribu jiwa, sanitasi 69 ribu jiwa dan bahan
bakar memasak 65 ribu jiwa. Jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada masing-masing
indikator lain dapat dilihat secara lebih rinci pada
Grafik 5.9.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator kondisi
atap, lantai, dan dinding rumah. Penurunan
jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
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indikator tersebut paling signifikan terjadi selama
kurun waktu 2016 hingga 2017 yang turun hingga
80,68 persen atau dari 4,3 ribu jiwa menjadi hanya
827 jiwa. Selama periode 2015 hingga 2018, jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
ini turun hingga 85,76 persen dari 7,3 ribu jiwa
menjadi hanya 1 ribu jiwa.
Di sisi lain, tidak terdapat perbaikan yang
cukup signifikan pada indikator asupan gizi balita.
Penurunan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator tersebut hanya sebesar
7,52 persen atau dari 29,3 ribu jiwa pada 2015
menjadi 27,1 ribu jiwa pada 2015. Ini berarti
pengentasan kemiskinan pada indikator asupan
gizi balita berjalan sangat lambat.
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Graﬁk 5.9.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan Indikator di
Provinsi Kepualauan Bangka Belitung, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.9.3 menunjukkan sebagian besar
kabupaten dan kota di Kepulauan Bangka Belitung
berada dalam tren penurunan IKM dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018, kecuali Kota Pangkal
Pinang yang mengalami kenaikan IKM. Kabupaten
Belitung Timur tercatat sebagai wilayah dengan
IKM tertinggi pada 2018. Selain menempati posisi
sebagai wilayah dengan IKM tertinggi, Kabupaten
Belitung Timur juga merupakan wilayah dengan
penurunan IKM paling lambat, sedangkan wilayah
dengan penurunan IKM paling progresif adalah
Kabupaten Bangka Selatan.
Seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan
Bangka Belitung mengalami penurunan IKM
dalam kurun waktu 2015 hingga 2018 kecuali Kota
Pangkal Pinang yang mengalami peningkatan IKM.
Peningkatan IKM di wilayah ini tidak begitu
signifikan yaitu hanya 0,001. Meskipun mengalami
peningkatan IKM, AKM di wilayah ini tercatat
rendah yaitu hanya 2,41 persen pada 2018 dengan
jumlah penduduk miskin sebanyak 5 ribu jiwa dari
total penduduk sejumlah 207,5 ribu jiwa.
Wilayah dengan nilai IKM tertinggi pada
2018 adalah Kabupaten Belitung Timur. Jumlah
penduduk miskin multidimensi di wilayah ini
adalah sebanyak 29,3 ribu jiwa dari total penduduk
sejumlah 126,4 ribu jiwa pada 2018. Artinya, pada
tahun tersebut AKM di wilayah ini mencapai 23,16
persen. Jumlah penduduk miskin multidimensi di
Kabupaten Belitung Timur lebih banyak
terdeprivasi pada indikator air minum 99,27

persen, sanitasi 87,01 persen dan bahan bakar
memasak 52,09 persen.
Selain tercatat sebagai wilayah dengan
nilai IKM tertinggi, Kabupaten Belitung Timur juga
tercatat sebagai wilayah dengan penurunan IKM
paling lambat. Hal ini disebabkan oleh penurunan
AKM dan intensitas yang berjalan lambat. Dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018, AKM hanya turun
0,44 persen atau dari 23,60 persen menjadi 23,16
persen. Disamping itu, penurunan intensitas di
wilayah ini juga tidak cukup signifikan yang hanya
1,24 persen atau dari 37,17 persen pada 2015
menjadi 35,94 persen pada 2015.
Kabupaten Bangka Selatan tercatat sebagai
wilayah dengan penurunan IKM paling signifikan.
Penurunan IKM di wilayah ini utamanya di dorong
oleh penurunan AKM. Penurunan AKM di wilayah
ini adalah sebesar 7,16 persen atau dari 12,34
persen pada 2015 menjadi 5,18 persen pada 2015.
Lebih lanjut, selama periode 2015 hingga 2018
wilayah ini juga berhasil menurunkan jumlah
penduduk miskin sebanyak 55,41 persen atau dari
23,8 ribu jiwa pada 2015 menjadi 10,6 ribu jiwa pada
2015. Jumlah penduduk miskin di wilayah ini
paling banyak turun pada indikator bahan bakar
memasak, sumber penerangan dan sanitasi.
Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator bahan bakar memasak di
Kabupaten Bangka Selatan turun hingga 83,62
persen dari 15,8 ribu jiwa pada 2015 menjadi 2,6
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ribu jiwa pada 2015. Lebih lanjut, penurunan
jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator sumber penerangan mencapai 77,29
persen atau dari 6,2 ribu jiwa pada 2015 menjadi
hanya 1,4 ribu jiwa pada 2015. Sementara itu,

penurunan penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator sanitasi mencapai 63,15 persen atau
dari 20,5 ribu jiwa pada 2015 menjadi 7,5 ribu jiwa
pada 2015.

Graﬁk 5.9.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepualauan Bangka Belitung 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Kepulauan Riau
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

168.218

7,92

JPM (Jiwa)

AKM (%)

38,66

0,031

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

JPM (Jiwa)

90.267

77.951

AKM (%)

4,96

25,84

Intensitas

38,85

38,44

IKM

0,019

0,099

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

61,51%
Sumber
Penerangan

28,90%

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

86,80

64,47%

31,92%

1,12%

PAUD

39,10%
Keberlanjutan
Sekolah

9,71%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Riau, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Kepulauan Anambas

42,15

Kab. Bintan

8,41

Kab. Lingga

22,83

Kota Batam

5,61

Kab. Natuna

14,65

Kota Tanjung Pinang

1,91

Kab. Karimun

12,01

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Kepulauan Riau
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Kepulauan Riau mengalami tren penurunan. Pada
2015, AKM di kota dan desa menunjukkan angka
sebesar 10,85 persen, sementara pada 2018 AKM di
kota dan desa berada pada angka 7,92 persen.
Artinya, AKM di Kepulauan Riau turun hingga 2,93
persen, yang mana ekuivalen dengan penurunan
jumlah penduduk miskin hampir 45 ribu jiwa.
Hingga tahun 2018, dari total penduduk miskin
multidimensi sebanyak 168 ribu jiwa, sebanyak
86,8 persen atau 146 ribu jiwa terdeprivasi pada
indikator air minum. Dalam skala nasional, tren
penurunan ini menempatkan Kepulauan Riau di
peringkat ke-19 dari 34 provinsi pada 2018 dengan
nilai indeks 0,031.
Tabel
5.10.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Kepulauan Riau pada
kurun waktu 2015 hingga 2018. Berdasarkan profil
tersebut, kemiskinan multidimensi di Kepulauan
Riau lebih banyak terjadi di daerah pedesaan.
Terlihat pada 2018, AKM di desa adalah sebesar
25,84 persen, sedangkan AKM di kota hanya
sebesar 4,96 persen. Ini mengindikasikan adanya
ketimpangan yang sangat signifikan antara

pembangunan dan pengentasan kemiskinan di
desa dan kota karena AKM di desa 5 kali lipat lebih
besar daripada AKM di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi, tetapi
proses penurunan kemiskinan multidimensinya
lebih pesat daripada di kota sehingga menjadikan
desa sebagai penyumbang utama penurunan AKM
di Kepulauan Riau. Dalam kurun waktu 2015 hingga
2018, terlihat bahwa AKM di desa mengalami
penurunan sebesar 12,34 persen, sedangkan AKM
di kota hanya mengalami penurunan sebesar 0,52
persen. Artinya, penurunan AKM di desa hampir 24
kali lebih cepat daripada penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Kepulauan
Riau mengalami tren penurunan, intensitas relatif
stagnan. Intensitas kemiskinan di desa lebih tinggi
daripada di kota terkecuali pada 2017 dan 2018
dimana intensitas kemiskinan di kota lebih tinggi
dibandingkan
desa.
Meskipun
demikian,
penurunan IKM di Kepulauan Riau dinilai cukup
baik. Hal ini ditunjukkan dengan IKM Kepulauan
Riau yang turun cukup signifikan dari 0,042
menjadi 0,031 selama periode 2015–2018.

Tabel 5.10.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2018
Tahun

2015

2016

2017

2018

Keterangan

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota

212.960
89.993
122.968
168.338

10,85
5,48
38,18
8,36

38,82
37,95
39,45
39,50

0,042
0,021
0,151
0,037

Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota

74.955
93.383
153.138
59.16
93.979
168.218

4,41
29,84
7,40
3,36
30,30
7,92

39,09
39,83
38,63
38,90
38,46
38,66

0,017
0,119
0,029
0,013
0,117
0,031

Kota
Desa

90.267
77.951

4,96
25,84

38,85
38,44

0,019
0,099

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.10.1 menunjukkan bahwa AKM di
Kepulauan Riau lebih besar dibandingkan angka
kemiskinan moneter dalam kurun waktu 2015
hingga 2018. Angka kemiskinan moneter provinsi
ini bahkan sudah berada di bawah rata-rata
nasional. Ini menunjukkan meskipun dari sisi
pendapatan masyarakat penduduk miskin sudah
lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional
tetapi masih terdapat persoalan kemiskinan
multidimensi di mana banyak penduduk miskin
yang belum mendapatkan haknya dari aspek
pendidikan, kesehatan maupun standar hidup
yang layak.
Grafik 5.10.1 juga menunjukkan adanya
perbedaan antara tren AKM dan angka kemiskinan
moneter selama kurun waktu 2015 hingga 2018.

AKM di Kepulauan Riau sempat mengalami
peningkatan pada 2018, padahal di tahun yang
sama angka kemiskinan moneter mengalami
penurunan. Lebih lanjut, angka kemiskinan
moneter juga sempat mengalami peningkatan pada
2017, padahal di tahun yang sama AKM mengalami
penurunan. Lebih lanjut, terlihat bahwa
penurunan AKM lebih signifikan dibandingkan
penurunan angka kemiskinan moneter. Selama
periode 2015 hingga 2018, AKM turun 2,92 persen,
sedangkan angka kemiskinan moneter malah
mengalami peningkatan sebesar 0,01 persen. Ini
menunjukkan bahwa perbaikan penduduk miskin
dari sisi kesehatan, pendidikan dan standar hidup
lebih progresif, sebaliknya perbaikan dari segi
pendapatan masih berjalan lambat.

Graﬁk 5.10.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Kepulauan Riau, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Hingga
tahun 2018, dari total penduduk miskin di
Kepulauan Riau sejumlah 168 ribu jiwa, paling
banyak terdeprivasi pada indikator air minum 146
ribu jiwa, bahan bakar memasak 108 ribu jiwa dan
sanitasi 103 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada masing-masing indikator
lain dapat dilihat secara lebih rinci pada Grafik
5.10.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator kondisi
PRAKARSA
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atap, lantai, dan dinding rumah. Penurunan
jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator tersebut paling signifikan terjadi pada
periode 2016 hingga 2017 dimana terjadi
penurunan hingga 81,79 persen dari 13,4 ribu jiwa
menjadi sekitar 2,4 ribu jiwa. Dalam kurun waktu
2015 hingga 2018, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator kondisi atap, lantai,
dan dinding rumah turun hingga 87,16 persen dari
14,7 ribu jiwa menjadi hanya 1,9 ribu jiwa.
Di sisi lain, terlihat bahwa terjadi
peningkatan yang cukup signifikan pada indikator
PAUD, gizi balita dan keberlanjutan sekolah.
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Peningkatan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator PAUD adalah sebesar
40,03 persen atau dari sekitar 47 ribu jiwa pada 2015
menjadi sekitar 65,7 ribu jiwa pada 2015.
Sementara itu, peningkatan jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator asupan
gizi balita adalah sebesar 19,27 persen atau dari 45
ribu jiwa pada 2015 menjadi 53,7 ribu jiwa pada
2015. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator
keberlanjutan adalah sebesar 5,29 persen atau dari

105

15,5 ribu jiwa pada 2015 menjadi 16,3 ribu jiwa pada
2015.
Penurunan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator air minum merupakan
yang paling rendah. Jumlah penduduk miskin yang
terderivasi pada indikator ini hanya turun 8,34 atau
dari 159 ribu jiwa pada 2015 menjadi 146 ribu jiwa
pada 2015. Ini berarti pengentasan kemiskinan
pada indikator air minum berjalan sangat lambat.

Graﬁk 5.10.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan Indikator di
Provinsi Kepualauan Riau, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Sebagian besar kabupaten dan kota di Kepulauan
Riau menunjukkan tren penurunan IKM dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018 (lihat Grafik 5.10.3).
Namun, di Kota Batam IKM stagnan dan bahkan di
Kabupaten Bintan IKM justru mengalami
peningkatan. Wilayah dengan nilai IKM tertinggi
pada 2015 maupun 2018 adalah Kabupaten
Kepulauan Anambas. Meskipun demikian,
Kabupaten Kepulauan Anambas juga tercatat
sebagai wilayah dengan penurunan IKM paling
progresif. Lebih lanjut, Kota Tanjung Pinang
tercatat sebagai wilayah dengan penurunan IKM
paling lambat.
Kabupaten
Bintan
merupakan
satu-satunya wilayah di Kepulauan Riau yang
mengalami peningkatan IKM dalam kurun waktu
2015 hingga 2018. Peningkatan ini utamanya
didorong peningkatan AKM di wilayah tersebut.

AKM di wilayah ini meningkat 1,23 persen atau dari
7,18 persen pada 2015 menjadi 8,41 persen pada
2015. Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Bintan mengalami peningkatan sebesar
20,94 persen atau dari 10,9 ribu jiwa menjadi 13,2
ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Kepulauan Anambas paling banyak meningkat
pada indikator sumber penerangan dan PAUD.
Peningkatan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator sumber penerangan
bahkan mencapai 483,41 persen atau dari 1 ribu
jiwa pada 2015 menjadi 6 ribu jiwa pada 2015. Lebih
lanjut, jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator PAUD meningkat sebesar 208,32
persen dari 838 jiwa pada 2015 menjadi 2,6 ribu jiwa
pada 2015.
Kabupaten
Kepulauan
Anambas
merupakan wilayah dengan nilai IKM tertinggi
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pada 2015 maupun 2018. Jumlah penduduk miskin
multidimensi di wilayah ini adalah sebanyak 17,6
ribu jiwa dari total penduduk sejumlah 41,8 ribu
jiwa pada 2018. Artinya, pada tahun tersebut AKM
di wilayah ini adalah sebesar 42,15 persen. Jumlah
penduduk miskin multidimensi di Kabupaten
Kepulauan Anambas lebih banyak terdeprivasi
pada indikator air minum 98,82 persen, sanitasi
84,49 persen dan bahan bakar memasak 63,94
persen.
Meskipun Kabupaten Kepulauan Anambas
merupakan wilayah dengan nilai IKM tertinggi,
tetapi penurunan IKM di kabupaten ini paling
progresif. Penurunan ini utamanya didorong oleh
penurunan AKM yang signifikan. AKM di wilayah
ini turun hingga 20,65 persen atau dari 62,80 persen
pada 2015 menjadi 42,15 persen pada 2015. Lebih
lanjut, wilayah ini berhasil menurunkan jumlah
penduduk miskin sebanyak 30,36 persen dari 25,3
ribu jiwa menjadi hanya 17,6 ribu jiwa selama
kurun waktu empat tahun.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Kepulauan Anambas paling banyak turun pada
indikator sumber penerangan, bahan bakar

memasak dan sanitasi dalam kurun waktu 2015
hingga 2018. Jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator sumber penerangan di
Kabupaten Kepulauan Anambas turun hingga 56,44
persen atau dari 12,8 ribu jiwa menjadi hanya 5,6
ribu jiwa. Lebih lanjut, penurunan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
bahan bakar memasak adalah sebesar 39,53 persen
atau dari 18,6 ribu jiwa menjadi 11,2 ribu jiwa.
Sementara itu, penurunan penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator sanitasi adalah 35,6
persen atau dari 23 ribu jiwa menjadi 14,8 ribu jiwa.
Kota Tanjung Pinang tercatat sebagai
wilayah dengan perbaikan IKM paling lambat
dalam periode 2015 hingga 2018. Namun demikian,
Kota Tanjung Pinang juga merupakan wilayah
dengan nilai IKM terendah pada 2015 maupun
2018. Jumlah penduduk miskin di wilayah ini
tercatat hanya 4 ribu jiwa dari total penduduk
sebanyak 208,7 ribu jiwa pada 2018. Artinya, pada
tahun tersebut AKM di wilayah ini hanya 1,91
persen, di mana penduduk miskinnya paling
banyak terdeprivasi pada indikator air minum yaitu
sebesar 99,87 persen.

Graﬁk 5.10.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepualauan Riau 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Banten
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

906.839

7,19

JPM (Jiwa)

AKM (%)

39,33

0,028

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

216.382

690.457

AKM (%)

2,41

18,93

Intensitas

39,21

39,37

IKM

0,009

0,075

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

81,82%
Sumber
Penerangan

1,51%

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

79,84%

67,52%

20,31%

39,91%

PAUD

28,91%
Keberlanjutan
Sekolah

13,16%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Lebak

23,04

Kab. Tangerang

3,75

Kab. Pandeglang

21,77

Kota Tangerang

1,88

Kab. Serang

6,87

Kota Cilegon

1,88

Kota Serang

4,76

Kota Tangerang Selatan

1,44

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Banten
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Di Banten, fenomena kemiskinan multidimensi
secara bertahap mengalami penurunan dari tahun
ke tahun selama 2015–2018. Dalam kurun waktu
tersebut, jumlah penduduk miskin multidimensi
turun sebanyak hampir 542 ribu jiwa. Penurunan
tersebut ekuivalen dengan penurunan AKM di
Banten sampai 4,98 persen. Hingga tahun 2018,
dari total penduduk miskin sejumlah 907 ribu jiwa,
sebanyak 81,82 persen atau 742 ribu jiwa
mengalami deprivasi pada indikator sanitasi.
Dalam
skala
nasional,
penurunan
ini
menempatkan Banten di posisi ke-12 dari 34
provinsi di Indonesia pada 2018 dengan IKM
terendah sebesar 0,028.
Tabel 5.16.1 memperlihatkan bahwa pada
2015 jumlah penduduk miskin multidimensi di
Banten tercatat sekitar 1,45 juta jiwa. Angka ini dari
tahun ke tahun terus menurun hingga pada 2018
tercatat jumlah penduduk miskin multidimensi
tersisa sebanyak 910 ribu jiwa. Dalam kurun waktu
2015–2018, penurunan paling signifikan terjadi
pada 2017.
Di
Banten
fenomena
kemiskinan
multidimensi sangatlah kontras antara di kota dan

desa. Walaupun demikian, penurunan jumlah
penduduk miskin multidimensi di provinsi ini
terjadi baik di kota maupun di desa. Penurunan
jumlah penduduk miskin multidimensi terbesar
terjadi di wilayah pedesaan. Pada 2015, jumlah
penduduk miskin multidimensi di kota sebanyak
345 ribu jiwa atau sebanyak 4,26 persen, sedangkan
di desa sebanyak 1,1 juta jiwa atau sebanyak 29,19
persen. Pada 2018, jumlah penduduk miskin
multidimensi di kota tersisa sebanyak 216 ribu jiwa
atau sebesar 2,41 persen, sedangkan di desa tersisa
sebanyak 690 ribu jiwa atau sebesar 18,93 persen.
Selama 2015–2018, penurunan AKM di
Banten adalah yang terbesar di Pulau Jawa. Di sisi
lain, penurunan AKM yang signifikan di Banten
dari tahun ke tahun ternyata tidak diikuti dengan
intensitas kemiskinan. Dalam Tabel 1 terlihat
bahwa intensitas kemiskinan multidimensi di
Banten relatif stagnan di level 39 persen dari 2015
hingga 2018. Akan tetapi, apabila melihat lebih
detail berdasarkan kewilayahan, stagnannya
intensitas kemiskinan multidimensi diakibatkan
penurunan intensitas kemiskinan di desa, tetapi
peningkatan intensitas kemiskinan di kota.

Tabel 5.11.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Banten, 2015-2018
Tahun

Keterangan

2015

Desa + Kota

2016

Kota
Desa
Desa + Kota

2017

2018

Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

1.448.756
345.532
1.103.224
1.340.618
316.946
1.023.673
1.056.341
270.844
785.497
906.839
216.382
690.457

12,17
4,26
29,19
11,06
3,79
27,13
8,55
3,13
21,06
7,19
2,41
18,93

39,98
38,43
40,47
39,95
38,75
40,32
38,65
37,90
38,91
39,33
39,21
39,37

0,049
0,016
0,118
0,048
0,015
0,109
0,033
0,012
0,082
0,028
0,009
0,075

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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IKM di Banten berangsur-angsur menurun
atau mengalami perbaikan. IKM 2015 tercatat
sebesar 0,049 dan pada 2016 sebesar 0,048. Pada
2018, IKM turun menjadi 0,028. Selama kurun
waktu empat tahun, IKM turun sebesar 0,021. Terus
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menurunnya IKM di Banten selama 2015–2018
memperlihatkan penurunan angka kemiskinan
relatif lebih kuat berkontribusi pada penurunan
IKM.

Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.16.1 menunjukkan penurunan AKM
sejalan dengan penurunan angka kemiskinan
moneter yang dikeluarkan oleh BPS. Walaupun
demikian penurunan AKM relatif lebih progresif
dibandingkan penurunan kemiskinan moneter.
Penurunan angka kemiskinan moneter hanya
sebesar 0,58 persen selama 2015–2018, sedangkan
penurunan AKM sebesar 4,98 persen. Ini
menunjukkan bahwa aspek kehidupan penduduk
Banten mengalami perbaikan yang lebih cepat
dibandingkan aspek pendapatannya.
Hingga 2018, apabila diukur dengan
kemiskinan moneter, Banten merupakan provinsi
kedua dengan angka kemiskinan terendah di Pulau

Jawa setelah DKI Jakarta. Tercatat pada 2018 angka
kemiskinan moneter provinsi ini sebesar 5,25
persen. Akan tetapi, apabila diukur dengan
kemiskinan multidimensi, Banten menempati
peringkat pertama sebagai provinsi dengan angka
kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dengan angka
kemiskinan sebesar 7,19 persen. Hal ini
memperlihatkan
bahwa
aspek
kehidupan
penduduk Banten baik dari dimensi kesehatan,
pendidikan, dan standar hidup masih sangat
tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di
Pulau Jawa meskipun tingkat pendapatannya relatif
lebih baik.

Graﬁk 5.11.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi Banten, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Penduduk miskin multidimensi di Banten sebagian
besar terdeprivasi di aspek sanitasi, air minum,
dan bahan bakar memasak. Hal ini terlihat dalam
Grafik 5.16.2. Meskipun jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi di aspek sanitasi, air minum, dan
bahan bakar memasak mengalami penurunan
yang cukup pesat, ketiga aspek tersebut masih
menjadi sumber deprivasi terbesar.

PRAKARSA
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Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada masing-masing indikator dapat dilihat secara
lebih rinci pada Grafik 5.16.2. Tercatat jumlah
penduduk yang terdeprivasi di aspek sanitasi pada
2018 sebanyak 742 ribu jiwa, turun sebesar 532 ribu
jiwa dibandingkan 2015. Sementara itu, pada tahun
yang sama, jumlah penduduk yang terdeprivasi di
aspek air minum sebanyak 724 ribu jiwa, turun
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sebanyak 438 ribu jiwa dibandingkan 2015 dan
bahan bakar memasak sebanyak 612 ribu jiwa,
turun sebanyak 493 ribu jiwa dibandingkan 2015. Di
sisi lain, penduduk miskin di Banten paling sedikit
terdeprivasi di aspek penerangan, keberlanjutan
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sekolah, dan asupan gizi balita. Bahkan, penduduk
miskin yang terdeprivasi di aspek sumber
penerangan tersisa 13,5 ribu jiwa pada 2018 dari
total penduduk Banten sebanyak 12,5 juta jiwa.

Graﬁk 5.11.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan Indikator di
Provinsi Banten, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota

Grafik 5.16.3 memperlihatkan perbandingan IKM
menurut kabupaten dan kota di Banten. Terlihat
bahwa selama 2015–2018, kecuali Kota Tangerang
Selatan, seluruh kabupaten dan kota mengalami
penurunan IKM. Ini mengindikasikan adanya
perubahan positif dari aspek kehidupan dasar
penduduk miskin multidimensi. Kabupaten Lebak,
Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang
tercatat sebagai daerah yang mengalami perbaikan
IKM paling signifikan.
Pada periode 2015 hingga 2018, IKM di Kota
Tangerang Selatan meningkat hingga 0,002.
Memburuknya IKM di Kota Tangerang Selatan
disebabkan oleh angka dan intensitas kemiskinan
multidimensi yang meningkat. Selama kurun
waktu
empat
tahun,
penduduk
miskin
multidimensi di Kota Tangerang Selatan meningkat
hampir 11 ribu jiwa. Keparahan kemiskinan juga
meningkat sebesar 1,16 persen. Ini terjadi karena
adanya
peningkatan
penduduk
miskin
multidimensi yang terdeprivasi pada indikator
sanitasi dan asupan gizi balita masing-masing
mencapai 8,2 persen dan 3,52 persen. Hingga 2018,

penduduk miskin di wilayah ini paling banyak
terdeprivasi pada indikator air minum, yakni
mencapai 89,02 persen. Meskipun demikian, AKM
di kota ini tercatat kecil, yakni 0,89 persen pada
2015 dan 1,44 persen pada 2018.
Meskipun menjadi wilayah dengan IKM
tertinggi, progres penurunan IKM di Kabupaten
Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten
Serang tercatat paling signifikan. Selama kurun
waktu empat tahun, IKM di masing-masing
kabupaten tersebut menurun hingga 0,059; 0,040;
dan 0,032. Penurunan IKM terjadi atas kontribusi
penurunan AKM di kabupaten tersebut.
Penurunan AKM paling signifikan terjadi di
Kabupaten Lebak, yakni 12,71 persen, menyisakan
penduduk miskin multidimensi pada 2018 sebesar
23,04 persen atau 298 ribu orang. Sementara itu,
AKM di Kabupaten Pandeglang turun hingga 10,05
persen dan Kabupaten Serang turun hingga 8,21
persen. Hingga tahun 2018, aspek sanitasi
merupakan kontributor terbesar kemiskinan
multidimensi di ketiga kabupaten tersebut.

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Indeks Kemiskinan Multidimensi indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

112

Graﬁk 5.11.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

226.148

2,17

JPM (Jiwa)

AKM (%)

39,50

0,009

Intensitas (%)

IKM

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

61,29%
Sumber
Penerangan

0%

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

97,56%

14,72%

52,54%

0,65%

PAUD

60,50%
Keberlanjutan
Sekolah

25,32%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kota Jakarta Pusat

3,00

Kota Jakarta Barat

1,68

Kota Jakarta Utara

2,85

Kota Jakarta Selatan

1,47

Kota Jakarta Timur

2,45

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
wilayah urban memiliki profil kemiskinan dengan
disagregasi hanya pada wilayah perkotaan dimana
terjadi penurunan jumlah penduduk miskin setiap
tahunnya. Jumlah penduduk miskin di Jakarta
menurun dari hampir 321 ribu jiwa pada 2015
menjadi sekitar 226 ribu jiwa pada 2018. Jika dilihat
dari jumlah penduduk DKI Jakarta yang mencapai
10,5 juta jiwa pada 2018, maka jumlah penduduk
miskin multidimensi tergolong sangat rendah.
Selain itu, AKM di DKI Jakarta relatif rendah bila
dibandingkan dengan provinsi lainnya, yakni
berkisar antara 2 hingga 3 persen. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa penurunan AKM
di DKI Jakarta terjadi secara gradual dari 3,18
persen pada 2015 menjadi 2,17 persen pada 2018.

Secara umum, kemiskinan multidimensi di DKI
Jakarta mengalami tren penurunan selama kurun
waktu 2015 hingga 2018. Hal ini ditunjukkan oleh
perbaikan di berbagai parameter kemiskinan
multidimensi seperti jumlah penduduk miskin,
AKM, dan IKM. Pada 2015, AKM menunjukkan
angka sebesar 3,18 persen, sedangkan pada 2018
AKM menunjukkan angka yang relatif rendah,
yakni sebesar 2,17 persen. Artinya, penurunan
AKM tercatat sebesar 1,01 persen yang mana angka
ini ekuivalen dengan penurunan penduduk miskin
hampir 95 ribu jiwa. Hingga tahun 2018, dari total
penduduk miskin multidimensi di DKI Jakarta
sejumlah 226 ribu jiwa, paling banyak terdeprivasi
pada indikator air minum yaitu sebesar 97,56
persen atau 220,6 ribu jiwa. Dalam skala nasional,
tren penurunan ini menempatkan DKI Jakarta
sebagai provinsi dengan IKM terendah kedua yakni
di peringkat ke-33 dari 34 provinsi, dengan nilai
IKM 0,009. Dengan kata lain, DKI Jakarta
menempati urutan kedua sebagai provinsi paling
tidak miskin di Indonesia.

Di sisi lain, meskipun jumlah penduduk
miskin maupun AKM mengalami penurunan,
intensitas kemiskinan relatif stagnan dengan
sedikit kenaikan. Intensitas kemiskinan naik
sebesar 1,34 persen, dari 38,16 persen pada 2015
menjadi 39,5 persen pada 2018. Hal ini berdampak
pada progress penurunan IKM di DKI Jakarta yang
berjalan cukup lambat. Penurunan IKM di provinsi
ini selama empat tahun hanya sebesar 0,003, dari
0,012 pada tahun 2015 menjadi 0,009 pada 2018.

Tabel
5.11.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di DKI Jakarta pada
kurun waktu 2015 hingga 2018. DKI Jakarta sebagai

Tabel 5.12.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi DKI Jakarta, 2015–2018

Tahun

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

2015

320.825

3,18

38,16

0,012

2016

299.311

2,92

38,48

0,011

2017

264.380

2,55

38,96

0,010

2018

226.148

2,17

39,50

0,009

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.12.1 menunjukkan perbandingan AKM
dan angka kemiskinan moneter di DKI Jakarta
selama periode 2015 hingga 2018. Terlihat bahwa

AKM di DKI Jakarta selalu lebih rendah
dibandingkan angka kemiskinan moneter. Lebih
jauh, angka kemiskinan moneter provinsi ini
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berada di bawah rata-rata nasional. Grafik 5.12.1
juga menunjukkan bahwa AKM dan angka
kemiskinan moneter sama-sama mengalami tren
penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan
grafik tersebut, penurunan AKM di DKI Jakarta
lebih signifikan dibandingkan penurunan angka
kemiskinan moneter. Selama periode 2015 hingga

Indeks Kemiskinan Multidimensi indonesia, 2015–2018
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2018, AKM turun hingga 1,01 persen sedangkan
angka kemiskinan moneter turun hanya 0,21
persen.
Ini menunjukkan bahwa perbaikan
penduduk miskin dari sisi kesehatan, pendidikan
dan standar hidup lebih progresif sedangkan
perbaikan dari segi pendapatan masih berjalan
lambat

Graﬁk 5.12.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakata, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Hingga
tahun 2018, dari total penduduk miskin di DKI
Jakarta sejumlah 226 ribu jiwa, paling banyak
terdeprivasi pada indikator air minum yang
mencapai 220,6 ribu jiwa, sanitasi 138,5 ribu jiwa
dan PAUD 136,8 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada indikator lain dapat dilihat
secara lebih rinci pada Grafik 5.12.2
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator sumber
penerangan, dimana seluruh penduduk miskin
tidak lagi terdeprivasi pada indikator tersebut.
Lebih
lanjut,
jumlah
penduduk
miskin
multidimensi juga banyak berkurang pada
indikator kondisi atap, lantai, dan dinding rumah.
Penurunan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator tersebut paling
signifikan terjadi pada 2015 hingga 2016 dimana
terjadi penurunan hingga 80,26 persen atau dari
19,3 ribu jiwa menjadi hanya 3,8 ribu jiwa. Namun
demikian, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator tersebut malah
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mengalami peningkatan pada 2017 sebesar 118,42
persen atau dari 3,8 ribu jiwa pada 2016 menjadi 8,3
ribu jiwa pada 2017. Secara keseluruhan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
ini berkurang hingga 92,38 persen menjadi hanya
1,4 ribu jiwa pada 2015.
Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat
perbaikan yang cukup signifikan pada indikator
keberlanjutan sekolah. Penurunan jumlah miskin
yang terdeprivasi pada indikator tersebut hanya
0,33 persen atau dari sekitar 57,4 jiwa pada 2015
menjadi sekitar 57,2 jiwa pada 2015. Ini
menunjukkan
bahwa
pemerintah
perlu
memperhatikan indikator keberlanjutan sekolah
dalam penanganan penduduk miskin multidimensi
di DKI Jakarta.
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Graﬁk 5.12.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan Indikator di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota

Sebagian besar kabupaten dan kota di DKI Jakarta
menunjukkan tren penurunan IKM dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018. Hal ini terlihat dalam
Grafik 5.12.3. Namun demikian, IKM di Kota
Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Timur tercatat
stagnan. Penyebab stagnannya IKM di kedua
wilayah tersebut adalah karena tidak adanya
penurunan AKM dan intensitas yang cukup
signifikan. Wilayah dengan penurunan IKM paling
progresif adalah Kabupaten Kepulauan Seribu.
Lebih lanjut, Kota Jakarta Pusat tercatat sebagai
wilayah dengan IKM tertinggi pada 2018.
Di Kota Jakarta Timur, AKM hanya turun
0,09 persen atau dari 2,54 persen menjadi 2,45
persen selama periode 2015 hingga 2018. Oleh
karena itu, pada 2018 jumlah penduduk miskin di
Kota Jakarta Timur adalah sebanyak 71,4 ribu jiwa
dari total penduduk sejumlah 2,9 juta jiwa,
sedangkan di Kota Jakarta Utara, meskipun AKM
mengalami peningkatan, namun intensitas di
wilayah tersebut mengalami peningkatan sehingga
IKM di Jakarta Utara stagnan. AKM di wilayah ini
turun 2,92 persen menjadi 2,85 persen pada 2015.
Oleh karena itu, jumlah penduduk miskin tercatat
sebanyak 51 ribu jiwa dari total penduduk sejumlah
1,8 ribu jiwa pada 2018. Namun demikian,
intensitas di wilayah ini meningkat 1,88 persen
menjadi 39,68 persen pada 2015
Kabupaten Kepulauan Seribu tercatat
sebagai wilayah dengan perbaikan IKM paling

signifikan. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018,
IKM di Kabupaten Kepulauan Seribu turun 0,014.
Penurunan ini didorong oleh penurunan AKM yang
cukup signifikan. Selama kurun waktu empat
tahun, AKM di wilayah ini turun atau dari 4,84
persen pada 2015 menjadi hanya 0,95 persen pada
2015. Lebih lanjut, wilayah ini berhasil
menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak
79,70 persen atau dari 1,1 ribu jiwa pada 2015
menjadi hanya 228 jiwa pada 2015. Jumlah
penduduk miskin di kabupaten Kepulauan Seribu
paling banyak turun pada indikator sanitasi, air
minum dan asupan gizi balita. Jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator sanitasi
turun hingga 84,2 persen atau dari 862 jiwa pada
2015 menjadi hanya 136 jiwa pada 2015. Lebih
lanjut, penurunan penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator air minum adalah
sebesar 79,70 persen atau dari 1,1 ribu jiwa pada
2015 menjadi hanya 228 jiwa pada 2015. Sementara
itu, penurunan penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator asupan gizi balita adalah 73,08
persen atau dari 567 jiwa pada 2015 menjadi hanya
153 jiwa pada 2015.
Wilayah dengan nilai IKM tertinggi pada
2018 adalah Kota Jakarta Pusat. Jumlah penduduk
miskin multidimensi di wilayah ini tercatat
sebanyak 27,7 ribu jiwa dari total penduduk
sejumlah 923,8 ribu jiwa pada 2018. Artinya, pada
tahun tersebut AKM di wilayah ini mencapai 3
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persen. Jumlah penduduk miskin multidimensi di
Kota Jakarta Pusat banyak terdeprivasi pada

indikator air minum 98,90 persen, sanitasi 72,43
persen dan asupan gizi balita 48,75 persen.

Graﬁk 5.12.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA (2019)
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Provinsi Jawa Barat
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

2.657.010

5,47

JPM (Jiwa)

AKM (%)

37,40

0,020

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

1.111.993

1.545.018

AKM (%)

3,10

12,32

Intensitas

37,91

37,04

IKM

0,012

0,046

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

81,19%
Sumber
Penerangan

1,17%

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

84,77%

60,52%

22,10%

23,61%

PAUD

26,52%
Keberlanjutan
Sekolah

15,66%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Tasikmalaya
Kab. Cianjur
Kab. Sukabumi
Kab. Garut

15,93
14,80
11,85
11,57

Kab. Bandung
Kota Sukabumi
Kab. Sumedang
Kota Tasikmalaya

3,67
3,81
2,77
2,66

Kab. Karawang
Kab. Pangandaran
Kab. Ciamis
Kab. Purwakarta
Kab. Bekasi
Kab. Indramayu
Kab. Bandung Barat
Kab. Subang
Kab. Cirebon
Kab. Bogor

6,99
6,96
6,59
5,43
5,29
4,78
4,32
4,25
4,11
3,91

Kab. Majalengka
Kota Cimahi
Kota Banjar
Kota Cirebon
Kota Bandung
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Bogor
Kab. Kuningan

2,48
2,29
2,42
2,38
1,88
1,59
1,33
1,24
1,12

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Jawa Barat
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum angka kemiskinan di Jawa Barat
mengalami tren penurunan. Pada 2015, AKM di
kota dan desa menunjukkan angka sebesar 9,65
persen, sedangkan pada 2018 AKM di kota dan desa
menunjukkan angka sebesar 5,47 persen. Artinya,
penurunan AKM selama kurun waktu 2015 hingga
2018 tercatat sebesar 4,18 persen. Angka ini
ekuivalen dengan penurunan jumlah penduduk
miskin lebih dari 1,8 juta jiwa. Hingga tahun 2018,
dari keseluruhan penduduk miskin sejumlah 2,6
juta jiwa, paling banyak terdeprivasi pada indikator
air minum sebesar 84,77 persen atau 2,2 juta jiwa.
Dalam skala nasional, tren penurunan ini
menempatkan Jawa Barat di peringkat ke-28 dari 34
provinsi dengan nilai IKM 0,020.
Tabel
5.13.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Jawa Barat dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018. Kemiskinan
multidimensi di Jawa Barat lebih banyak terjadi di
daerah pedesaan. Terlihat pada 2018, AKM di desa
mencapai 12,32 persen, sedangkan AKM di kota
hanya 3,10 persen. Ini mengindikasikan adanya
ketimpangan yang signifikan antara pembangunan

dan pengentasan kemiskinan di desa dan kota
karena AKM di desa hampir empat kali lipat lebih
besar daripada di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan yang terjadi lebih pesat daripada
di kota sehingga menjadi penyumbang utama
penurunan AKM di Jawa Barat. Dalam kurun waktu
2015 hingga 2018, AKM di desa turun 7,29 persen,
sedangkan AKM di kota hanya turun 1,73 persen.
Hal ini berarti penurunan AKM di desa empat kali
lebih cepat daripada penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Jawa Barat
mengalami tren penurunan, Intensitas kemiskinan
relatif stagnan. Intensitas kemiskinan di desa
relatif lebih tinggi dibandingkan di kota terkecuali
pada 2017 dan 2018 di mana Intensitas kemiskinan
di kota lebih tinggi dibandingkan desa. Lebih
lanjut, penurunan IKM Jawa Barat dinilai cukup
baik. Hal ini ditunjukkan dengan IKM Jawa Barat
yang turun hampir setenganya dari 0,037 menjadi
0,020 selama periode 2015–2018

Tabel 5.13.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Jawa Barat, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

4.487.596
1.511.432
2.976.165
3.912.628
1.346.018
2.566.610
2.689.719
1.100.841
1.588.877
2.657.010
1.111.993
4.487.596

9,65
4,83
19,61
8,28
4,13
17,52
5,62
3,20
11,78
5,47
3,10
9,65

38,84
38,11
39,22
38,88
38,56
39,05
38,29
38,53
38,12
37,40
37,91
38,84

0,037
0,018
0,077
0,034
0,016
0,068
0,022
0,012
0,045
0,020
0,012
0,037

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.13.1 menunjukkan bahwa AKM di Jawa
Barat lebih rendah dibandingkan angka
kemiskinan moneter kecuali pada 2015 di mana
AKM di wilayah ini lebih tinggi dari angka
kemiskinan moneter. Terlihat bahwa AKM sudah
satu digit, sama halnya dengan kemiskinan
moneter. Angka kemiskinan moneter provinsi ini
juga sudah berada di bawah rata-rata nasional. Ini
menunjukkan meskipun dari sisi pendapatan
masyarakat penduduk miskin sudah lebih baik
dibandingkan dengan rata-rata nasional tetapi
masih
terdapat
persoalan
kemiskinan
multidimensi di mana banyak penduduk miskin
yang belum mendapatkan haknya memperoleh

pendidikan, kesehatan maupun standar hidup yang
layak.
Grafik 5.13.1 juga menunjukkan bahwa penurunan
AKM lebih signifikan dibandingkan penurunan
angka kemiskinan moneter. Selama periode 2015
hingga 2018, AKM turun hingga 4,18 persen,
namun penurunan angka kemiskinan moneter
hanya 2,20 persen.
Ini menunjukkan bahwa
perbaikan penduduk miskin dari sisi kesehatan,
pendidikan dan standar hidup lebih progresif,
sedangkan perbaikan dari segi pendapatan masih
berjalan lambat

Graﬁk 5.13.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi Jawa
Barat, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Hingga
tahun 2018, dari total penduduk miskin di Jawa
Barat sejumlah 2,6 juta jiwa paling banyak
terdeprivasi pada indikator air minum 2,25 juta
jiwa, sanitasi 2,15 juta jiwa dan bahan bakar
memasak 1,6 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada masing-masing indikator
lain dapat dilihat secara lebih rinci pada Grafik
5.13.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator sumber
penerangan. Penurunan jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada indikator tersebut paling
signifikan terjadi pada 2016 hingga 2017 yaitu turun
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hingga 73,82 persen dari 183 ribu jiwa menjadi
hanya 48 ribu jiwa. Dalam kurun waktu 2015 hingga
2018, jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator sumber penerangan turun 85,84
persen dari 219,6 ribu jiwa menjadi hanya 31 ribu
jiwa.
Di sisi lain, tidak terdapat perbaikan yang
cukup signifikan pada indikator PAUD. Penurunan
jumlah miskin yang terdeprivasi pada indikator
tersebut hanya sebesar 21,11 persen atau dari
sekitar 893,2 ribu jiwa pada 2015 menjadi 704,6 ribu
jiwa pada 2015.
Ini berarti pengentasan
kemiskinan pada indikator PAUD berjalan sangat
lambat.
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Graﬁk 5.13.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan Indikator di
Provinsi Jawa Barat, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.13.3 memperlihatkan sebagian besar
kabupaten dan kota di Jawa Barat mengalami tren
penurunan IKM dalam kurun waktu 2015 hingga
2018, kecuali di Kota Depok dan Bekasi yang
tercatat IKM stagnan. Wilayah dengan IKM
tertinggi pada 2015 maupun 2018 adalah Kabupaten
Tasikmalaya. Meskipun demikian, Kabupaten
Tasikmalaya juga tercatat sebagai wilayah dengan
penurunan IKM paling progresif.
Sebagian besar kabupaten dan kota di
provinsi Jawa Barat menunjukkan tren penurunan
IKM dalam kurun waktu 2015 hingga 2018 kecuali
Kota Depok dan Kota Bekasi dengan IKM stagnan.
Penyebab utama stagnannya IKM di kedua wilayah
tersebut karena penurunan AKM dan intensitas
yang belum cukup signifikan. Di Kota Depok, AKM
hanya turun atau 0,03 persen menjadi 1,33 persen
pada 2015 dan intensitas hanya turun 0,33 persen
menjadi 38,92 persen pada 2015. Di sisi lain, di Kota
Bekasi, AKM hanya turun 0,05 persen menjadi 1,59
persen pada 2015 dan intensitas hanya turun 0,39
persen menjadi 38,63 persen pada 2015. Perbaikan
AKM dan intensitas yang tidak cukup progresif
membuat penurunan IKM berjalan lambat.
Wilayah dengan nilai IKM tertinggi pada
2015 maupun 2018 adalah Kabupaten Tasikmalaya.
Hingga tahun 2018, jumlah penduduk miskin
multidimensi di wilayah ini adalah sebanyak 278,7
ribu jiwa dari total penduduk sejumlah 1,75 juta
jiwa. Artinya, pada tahun tersebut AKM hampir
mencapai 16 persen. Jumlah penduduk miskin
multidimensi di wilayah ini paling banyak

terdeprivasi pada indikator sanitasi 95,02 persen,
air minum 88,63 persen dan bahan bakar memasak
76,48 persen.
Meskipun kabupaten Tasikmalaya tercatat
sebagai wilayah dengan nilai IKM tertinggi,
kabupaten Tasikmalaya juga tercatat sebagai
wilayah dengan perbaikan IKM paling progresif.
IKM di wilayah ini turun hingga 0,066 selama kurun
waktu 2015 hingga 2018. Penurunan IKM di wilayah
ini utamanya di dorong oleh penurunan AKM yang
cukup signifikan. AKM di wilayah ini turun hingga
15,77 persen atau dari 31,70 persen menjadi hanya
15,93 persen pada 2015. Dalam kurun waktu 2015
hingga 2018, wilayah ini berhasil menurunkan
jumlah penduduk miskin sebanyak 49,33 persen
dari 550 ribu jiwa menjadi 278,7 ribu jiwa.
Jumlah penduduk miskin multidimensi di
kabupaten Kabupaten Tasikmalaya paling banyak
turun pada indikator kondisi atap, lantai, dan
dinding rumah, sumber penerangan dan asupan
gizi balita. Jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator kondisi atap, lantai,
dan dinding rumah turun hingga 91,13 persen dari
314 ribu jiwa pada 2015 menjadi hanya 27,8 ribu
jiwa pada 2015, sedangkan jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator sumber
penerangan turun hingga 83,56 persen dari 8,8 ribu
jiwa pada 2015 menjadi hanya 1,4 ribu jiwa pada
2015. Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator asupan gizi balita turun
50,78 persen dari 64,7 ribu jiwa pada 2015 menjadi
31,8 ribu jiwa pada 2015.
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Graﬁk 5.13.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Jawa Tengah
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

1.287.043

3,74

JPM (Jiwa)

AKM (%)

36,85

0,014

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

324.230

962.813

AKM (%)

1,84

5,74

Intensitas

37,57

36,61

IKM

0,007

0,021

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

84,78%
Sumber
Penerangan

0,06%

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

77,20%

71,48%

25,41%

18,71%

PAUD

22,66%
Keberlanjutan
Sekolah

13,36%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Grobogan

9,08

Kab. Pekalongan

2,75

Kab. Cilacap

7,66

Kab. Wonogiri

2,76

Kab. Banjarnegara
Kab. Blora

7,54
5,94

Kab. Purbalingga
Kota Surakarta

2,35
2,37

Kab. Pemalang

5,58

Kab. Kebumen

2,37

Kab. Magelang
Kab. Purworejo
Kab. Wonosobo
Kab. Jepara

5,44
5,21
5,05
4,85

Kota Pekalongan
Kab. Semarang
Kab. Pati
Kab. Klaten

2,14
2,01
1,87
1,78

Kab. Brebes
Kab. Kendal
Kab. Banyumas

4,36
4,10
3,88

Kab. Sukoharjo
Kota Semarang
Kab. Batang

1,46
1,37
1,32

Kab. Temanggung
Kab. Rembang
Kab. Demak

3,98
3,64
3,50

Kab. Karanganyar
Kab. Kudus
Kota Tegal

1,16
0,57
0,56

Kab. Sragen

3,60

Kota Magelang

0,52

Kab. Boyolali
Kab. Tegal

3,20
2,92

Kota Salatiga

0,34

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Jawa Tengah
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum angka kemiskinan di Jawa Tengah
mengalami tren penurunan. Pada 2015, AKM di
kota dan desa menunjukkan angka yang relatif
rendah, yakni 6,79 persen, sedangkan pada 2018
AKM di kota dan desa menunjukkan angka sebesar
3,74 persen. Artinya, AKM di Jawa Tengah turun
sebesar 3,05 persen. Angka ini ekuivalen dengan
penurunan jumlah penduduk miskin sebesar lebih
dari satu juta jiwa. Hingga tahun 2018, dari total
penduduk miskin multidimensi di Jawa Tengah
sejumlah 1,3 juta jiwa, paling banyak terdeprivasi
pada indikator sanitasi yaitu sebesar 84,78 persen
atau sebanyak satu juta jiwa. Dalam skala nasional,
tren penurunan ini menempatkan Jawa Tengah di
peringkat ke-32 dari 34 provinsi pada 2018 dengan
nilai indeks 0,014.
Tabel
5.14.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Jawa Tengah pada
2015 hingga 2018. Kemiskinan multidimensi di
Jawa Tengah lebih banyak terjadi di daerah
pedesaan. Terlihat pada 2018, AKM di desa tercatat
sebesar 5,74 persen, sedangkan AKM di kota
tercatat hanya sebesar 1,84 persen. Ini

mengindikasikan adanya ketimpangan yang
signifikan antara pembangunan dan pengentasan
kemiskinan di desa dan kota karena AKM di desa
tiga kali lipat lebih besar daripada di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan yang terjadi lebih pesat daripada
di kota sehingga menjadi penyumbang utama
penurunan AKM di Jawa Tengah. Dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018, terlihat bahwa AKM di
desa turun 4,33 persen, sedangkan AKM di kota
hanya turun 1,08 persen. Artinya, penurunan AKM
di desa hampir empat kali lebih cepat daripada
penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Jawa Tengah
mengalami tren penurunan, intensitas kemiskinan
relatif stagnan. Dalam kurun waktu 2015 hingga
2018, intensitas kemiskinan di kota selalu lebih
tinggi daripada di desa. Lebih lanjut, penurunan
IKM Jawa Tengah dinilai cukup baik. Hal ini
ditunjukkan dengan IKM Jawa Tengah yang turun
hampir setengahnya dari 0,025 pada 2015 menjadi
0,014 pada 2018.

Tabel 5.14.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Jawa Tengah, 2015-2018
Tahun

2015

2016

2017

2018

Keterangan

Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

2.288.985
452.303
1.836.682
2.014.759
518.346
1.496.413
1.489.678
382.501
1.107.177
1.287.043
324.23
962.813

6,79
2,92
10,07
5,93
3,26
8,29
4,36
2,27
6,40
3,74
1,84
5,74

37,01
37,46
36,90
37,27
37,34
37,25
37,17
37,57
37,03
36,85
37,57
36,61

0,025
0,011
0,037
0,025
0,012
0,031
0,016
0,009
0,024
0,014
0,007
0,021

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.14.1 menunjukkan bahwa AKM di Jawa
Tengah jauh lebih rendah dibandingkan angka
kemiskinan moneter. Dalam kurun waktu empat
tahun, terlihat bahwa AKM sudah mencapai satu
digit, berkebalikan dengan kemiskinan moneter
yang masih dua digit. Angka kemiskinan moneter
provinsi ini terlihat masih berada di atas rata-rata
nasional. Ini menunjukkan bahwa dari sisi
pendapatan masyarakat penduduk miskin belum
lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional
dan juga masih terdapat persoalan kemiskinan
multidimensi di mana banyak penduduk miskin yang
belum
mendapatkan
haknya
memperoleh

pendidikan, kesehatan maupun standar hidup yang
layak.
Grafik 5.14.1 juga menunjukkan bahwa
penurunan AKM lebih signifikan dibandingkan
penurunan angka kemiskinan moneter. Selama
periode 2015 hingga 2018, angka kemiskinan
multidimensi
turun
sampai
3,05
persen
dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan
moneter yang hanya 2,20 persen. Ini menunjukkan
bahwa perbaikan penduduk miskin dari sisi
kesehatan, pendidikan dan standar hidup lebih
progresif, sedangkan perbaikan dari segi pendapatan
masih berjalan lambat.

Graﬁk 5.14.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi Jawa Tengah,

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Hingga
tahun 2018, dari total penduduk miskin
multidimensi di Jawa Tengah sejumlah 1,3 juta
jiwa, paling banyak terdeprivasi pada indikator
sanitasi 1 juta jiwa, air minum 993,6 ribu jiwa dan
bahan bakar memasak 920 ribu jiwa. Jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada
masing-masing indikator lain dapat dilihat secara
lebih rinci pada Grafik 5.14.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator sumber
penerangan. Penurunan jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada indikator tersebut paling
signifikan terjadi pada 2017 hingga 2018 yang turun
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hingga 92,02 persen atau dari 10,3 ribu jiwa
menjadi hanya 825 jiwa. Dalam kurun waktu 2015
hingga 2018, hampir seluruh penduduk miskin
multidimensi tidak lagi terdeprivasi pada indikator
sumber penerangan, dimana jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator tersebut
turun hingga 98,36 persen dari 50,3 ribu jiwa
menjadi hanya 825 jiwa.
Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat
perbaikan yang cukup signifikan pada indikator
PAUD. Penurunan jumlah miskin yang terdeprivasi
pada indikator tersebut hanya sebesar 26,67 persen
atau dari 397,6 ribu jiwa pada 2015 menjadi 291,6
ribu jiwa pada 2015. Ini berarti pengentasan
kemiskinan pada indikator PAUD berjalan sangat
lambat.
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Graﬁk 5.14.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan Indikator di
Provinsi Jawa Tengah, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.14.3 menunjukkan sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Tengah mengalami tren
penurunan IKM dalam kurun waktu 2015 hingga
2018. Namun, di Kota Magelang, Kota Salatiga dan
Kota Semarang IKM stagnan, sedangkan di Kota
Pekalongan dan di Kota Surakarta IKM malah mengalami peningkatan. Wilayah dengan penurunan
IKM paling progresif adalah Kabupaten Purbalingga, sedangkan Kabupaten Grobogan tercatat
sebagai wilayah dengan IKM tertinggi pada 2018.
Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota
Semarang mengalami stagnasi pada nilai IKM.
Namun demikian, terlihat bahwa di ketiga kota
tersebut IKM nya sudah relatif rendah. Di Kota
Magelang, jumlah penduduk miskin multidimensi
hanya 69,4 ribu jiwa dari total penduduk sejumlah
122 ribu jiwa pada 2018. Artinya, pada tahun tersebut AKM di Kota Magelang tercatat rendah yaitu
hanya 0,52 persen. Sementara itu, di Kota Salatiga
jumlah penduduk miskin hanya 646 jiwa dari total
penduduk sejumlah 190,9 ribu jiwa pada 2015.
Artinya, pada tahun tersebut AKM di Kota Salatiga
tercatat rendah yaitu hanya 0,34 persen. Selain itu,
jumlah penduduk miskin di Kota Semarang hanya
24,4 ribu jiwa dari total penduduk sejumlah 1,7 juta
jiwa pada 2015. Pada tahun tersebut AKM di Kota
Semarang tercatat rendah yaitu hanya 1,37 persen.
Kota Pekalongan dan Kota Surakarta tercatat sebagai wilayah yang mengalami peningkatan
IKM. Peningkatan IKM di Kota Pekalongan utamanya di dorong oleh peningkatan intensitas, sedangkan peningkatan IKM di Kota Surakarta di dorong

oleh peningkatan AKM. Di Kota Pekalongan, intensitas meningkat 2,47 persen menjadi 38,93 persen
pada 2015. Di Kota Surakarta, AKM meningkat 1,02
persen menjadi 2,37 persen pada 2015. Oleh karena
itu, jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta
tercatat sebanyak 12,3 ribu jiwa dari total penduduk
sejumlah 517,4 ribu jiwa pada 2018.
Kabupaten Purbalingga tercatat sebagai
wilayah dengan perbaikan IKM paling progresif.
Wilayah ini berhasil menurunkan jumlah
penduduk miskin sebanyak 79,22 persen dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018. Jumlah penduduk
miskin di Kabupaten Purbalingga paling banyak
turun pada indikator bahan bakar memasak,
sanitasi dan air minum. Jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada indikator bahan bakar
memasak di wilayah ini turun hingga 84,48 persen
dari 83 ribu jiwa pada 2015 menjadi hanya 12,8 ribu
jiwa pada 2015. Lebih lanjut, penurunan penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator sanitasi
adalah sebesar 80,93 persen dari 96,4 ribu jiwa pada
2015 menjadi hanya 18,4 ribu jiwa pada 2015.
Sementara itu, penurunan penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator air minum adalah 80,01
persen dari sekitar 83,1 ribu jiwa pada 2015 menjadi
hanya 16,6 ribu jiwa pada 2015.
Wilayah dengan nilai IKM tertinggi pada
2018 adalah Kabupaten Grobogan. Jumlah
penduduk miskin multidimensi di wilayah ini
tercatat sebesar 9,08 persen dari jumlah penduduk
sekitar 1,4 juta jiwa. Dari jumlah penduduk miskin
multidimensi di Kabupaten Grobogan sebanyak
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124,4 ribu jiwa, paling banyak terdeprivasi pada
indikator air minum 92,31 persen, sanitasi 89,03

persen dan bahan bakar memasak 61,89 persen.

Graﬁk 5.14.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Daerah Istimewa Yogyakarta
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

84.223

2,22

JPM (Jiwa)

AKM (%)

35,93

0,008

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

JPM (Jiwa)

27.612

56.611

AKM (%)

1,00

5,53

Intensitas

37,22

35,30

IKM

0,004

0,020

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

78,85%
Sumber
Penerangan

0,00%

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

76,53%

84,93%

16,69%

23,89%

PAUD

14,79%
Keberlanjutan
Sekolah

13,54%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Gunung Kidul

5,76

Kab. Sleman

0,63

Kab. Kulon Progo

4,59

Kota Yogyakarta

1,21

Kab. Bantul

0,96

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum angka kemiskinan di Daerah
Istimewa (DI) Yogyakarta mengalami tren
penurunan. Pada 2015, AKM di kota dan desa
menunjukkan angka yang relatif rendah, yakni
sebesar 4,70 persen, sedangkan pada 2018 AKM di
kota dan desa menunjukkan angka sebesar 2,22
persen. Artinya, AKM DI Yogyakarta turun hingga
2,48 persen. Angka ini ekuivalen dengan
penurunan jumlah penduduk miskin sebesar lebih
dari 89 ribu jiwa. Hingga tahun 2018, dari
keseluruhan penduduk miskin sejumlah 84,2 ribu
jiwa, paling banyak terdeprivasi pada indikator
bahan bakar memasak yaitu sebesar 84,93 persen.
Dalam skala nasional, tren penurunan ini
menempatkan DI Yogyakarta sebagai daerah
dengan IKM terendah di Indonesia, yakni di
peringkat ke-34 dari 34 provinsi pada 2018 dengan
nilai indeks 0,008.
Tabel
5.15.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di DI Yogyakarta pada
kurun waktu 2015 hingga 2018. Kemiskinan
multidimensi di DI Yogyakarta lebih banyak terjadi
di daerah pedesaan. Terlihat pada 2018, AKM di
desa tercatat sebesar 5,53 persen, sedangkan AKM
di kota tercatat hanya sebesar 1 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa AKM di desa 5,5 kali lipat
lebih besar daripada di kota. Ini mengindikasikan
adanya ketimpangan yang signifikan antara
pembangunan dan pengentasan kemiskinan di
desa dan kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan yang terjadi lebih pesat daripada
di kota sehingga menjadi penyumbang utama
penurunan AKM di DI Yogyakarta. Dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018, terlihat bahwa AKM di
desa turun 5,46 persen, sedangkan AKM di kota
hanya turun 0,5 persen. Artinya, penurunan AKM
di desa 10 kali lebih cepat daripada penurunan
angka kemiskinan di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di DI
Yogyakarta mengalami tren penurunan, intensitas
relatif stagnan. Intensitas kemiskinan di kota selalu
lebih tinggi daripada di desa selama periode
2015–2018. Meskipun demikian, penurunan IKM DI
Yogyakarta dinilai cukup baik. Hal ini ditunjukkan
dengan IKM DI Yogyakarta yang turun lebih dari
setengahnya dari 0,017 menjadi 0,008 selama
periode 2015–2018.

Tabel 5.15.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Daerah istimewa Yogyakarta, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

173.480
37.701
135.779
178.485
66.181
112.304
114.591
28.930
85.661
84.223
27.612
56.611

4,70
1,54
10,98
4,81
2,62
9,47
3,05
1,10
7,69
2,22
1,00
5,53

35,95
37,36
35,56
36,56
36,80
36,42
35,83
36,24
35,69
35,93
37,22
35,30

0,017
0,006
0,039
0,024
0,010
0,034
0,011
0,004
0,027
0,008
0,004
0,020

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.15.1 menunjukkan bahwa AKM di DI
Yogyakarta jauh lebih rendah dibandingkan angka
kemiskinan moneter. Terlihat bahwa AKM sudah
mencapai satu digit, berkebalikan dengan
kemiskinan moneter yang dua digit. Angka
kemiskinan moneter provinsi ini bahkan di atas
rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa
permasalahan kemiskinan multidimensi diatasi
dengan lebih baik di mana banyak penduduk
miskin yang sudah mendapatkan haknya dalam
memperoleh pendidikan, kesehatan maupun
standar hidup yang layak meskipun dari sisi
pendapatan,
penduduk
miskin
masih

berpendapatan lebih rendah dibandingkan dengan
rata-rata nasional.
Grafik 5.15.1 juga menunjukkan bahwa
penurunan AKM lebih signifikan dibandingkan
angka kemiskinan moneter. Selama periode 2015
hingga 2018, AKM turun sampai 2,48 persen
dibandingkan
dengan
penurunan
angka
kemiskinan moneter yang hanya 2,07 persen.
Kondisi ini menunjukkan perbaikan kesejahteraan
dari sisi taraf hidup di DI Yogyakarta sudah lebih
baik dibandingkan perbaikan dari sisi moneter
yang cenderung berjalan lambat.

Graﬁk 5.15.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Daerah Istimewa
Yogyakarta, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Hingga
tahun 2018, dari total penduduk miskin
multidimensi di DI Yogyakarta sejumlah 84,2 jiwa,
paling banyak terdeprivasi pada indikator bahan
bakar memasak 71,5 ribu jiwa, sanitasi 66,4 ribu
jiwa dan air minum 64,4 ribu jiwa. Jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada
masing-masing indikator lain dapat dilihat secara
lebih rinci pada Grafik 5.15.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator sumber
penerangan. Hingga tahun 2018, tidak ada lagi
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
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sumber penerangan. Penurunan yang paling
signifikan terjadi pada 2017 hingga 2018 yang turun
hingga 100 persen dari sekitar 2,6 ribu jiwa. Di sisi
lain, terlihat bahwa tidak terdapat perbaikan yang
cukup signifikan pada indikator keberlanjutan
sekolah. Penurunan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator tersebut hanya sebesar
24,73 persen atau dari sekitar 15,1 ribu jiwa pada
2015 menjadi sekitar 11,4 ribu jiwa pada 2015.
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Graﬁk 5.15.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan Indikator di
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.15.3 memperlihatkan sebagian besar
kabupaten dan kota di DI Yogyakarta menunjukkan
tren penurunan IKM dalam kurun waktu 2015
hingga 2018 terkecuali di Kota Yogyakarta yang
justru mengalami peningkatan IKM. Kabupaten
Gunung Kidul tercatat sebagai wilayah dengan IKM
tertinggi pada 2015 maupun 2018. Meskipun
demikian, Kabupaten Gunung Kidul juga tercatat
sebagai wilayah dengan penurunan IKM paling
progresif. Lebih lanjut, wilayah dengan penurunan
IKM paling lambat adalah Kabupaten Sleman.
Kota Yogyakarta tercatat sebagai wilayah
dengan peningkatan IKM dalam kurun waktu 2015
hingga 2018. Penyebab utama kenaikan IKM di
wilayah ini adalah adanya peningkatan jumlah
penduduk miskin multidimensi. Selama periode
2015 hingga 2018, jumlah penduduk miskin di
wilayah ini mengalami peningkatan dari sekitar 4,4
ribu jiwa menjadi sekitar 5,1 ribu jiwa. Lebih lanjut,
jumlah penduduk miskin di wilayah ini paling
banyak naik pada indikator air minum yang
meningkat 27,54 persen atau dari sekitar 3,4 ribu
jiwa pada 2015 menjadi sekitar 4,3 ribu jiwa pada
2015.
Wilayah dengan nilai IKM terparah pada
2018 adalah Kabupaten Gunung Kidul. Hingga
tahun 2018, jumlah penduduk miskin multidimensi
di wilayah ini tercatat sebesar 5,76 persen dari total
jumlah penduduk sekitar 734,5 ribu jiwa. Dari total
penduduk miskin multidimensi di Kabupaten

Gunung Kidul sejumlah 42,3 ribu jiwa pada 2015,
paling banyak terdeprivasi pada indikator bahan
bakar memasak 84,60 persen, sanitasi 81,71 persen
dan air minum 74,38 persen.
Meskipun Kabupaten Gunung Kidul
tercatat sebagai wilayah IKM tertinggi, Kabupaten
Gunung Kidul juga tercatat sebagai wilayah dengan
perbaikan IKM paling signifikan. Wilayah ini
berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin
sebanyak 59,85 persen dalam kurun waktu 2015
hingga 2018. Jumlah penduduk di wilayah ini
paling banyak turun pada indikator bahan bakar
memasak, sanitasi dan air minum. Penurunan
jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator bahan bakar memasak adalah 65,08
persen atau dari sekitar 102,5 ribu jiwa pada 2015
menjadi sekitar 35,8 ribu jiwa pada 2015. Lebih
lanjut, penurunan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator sanitasi adalah sebesar
63,14 persen atau dari sekitar 93,8 ribu jiwa pada
2015 menjadi sekitar 34,6 ribu jiwa pada 2015.
Sementara itu, penurunan penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator air minum adalah 60,54
persen atau dari sekitar 79,7 ribu jiwa pada 2015
menjadi sekitar 31,5 ribu jiwa pada 2015.
Kabupaten Sleman merupakan wilayah
dengan perbaikan IKM paling lambat selama
kurun waktu 2015 hingga 2018. Meskipun
demikian, Kabupaten Sleman juga tercatat sebagai
wilayah dengan IKM terendah pada 2015 maupun
PRAKARSA
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2018. Hingga tahun 2018, jumlah penduduk miskin
di wilayah ini tercatat hanya sebesar 0,63 persen
dari total penduduk sebanyak 1,2 juta jiwa. Dari
jumlah penduduk miskin multidimensi sejumlah

5,1 ribu jiwa pada 2015, paling banyak terdeprivasi
pada indikator air minum yaitu sebesar 83,73
persen.

Graﬁk 5.15.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Jawa Timur
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

84.223

2,22

JPM (Jiwa)

AKM (%)

35,93

0,008

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

JPM (Jiwa)

27.612

56.611

AKM (%)

1,00

5,53

Intensitas

37,22

35,30

IKM

0,004

0,020

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

78,85%
Sumber
Penerangan

0,00%

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

76,53%

84,93%

16,69%

23,89%

PAUD

14,79%
Keberlanjutan
Sekolah

13,54%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Probolinggo
Kab. Bondowoso
Kab. Situbondo

14,78
13,29
13,21

Kab. Madiun
Kab. Lumajang
Kab. Tulungagung

3,49
3,38
3,18

Kab. Trenggalek
Kab. Pacitan

12,96
12,65

Kab. Kediri
Kota Probolinggo

3,08
2,3

Kab. Sampang
Kab. Ngawi

11,93
9,60

Kota Surabaya
Kota Kediri

2,16
2,11

Kab. Bojonegoro
Kab. Pamekasan
Kab. Bangkalan
Kab. Jember
Kab. Nganjuk
Kab. Ponorogo

8,67
8,33
8,14
7,99
6,19
6,07

Kab. Sidoarjo
Kota Pasuruan
Kab. Jombang
Kab. Mojokerto
Kab. Gresik
Kab. Lamongan

1,82
1,56
1,47
1,42
1,14
1,13

Kab. Tuban
Kab. Sumenep
Kab. Pasuruan
Kab. Blitar

5,51
4,51
4,49
4,46

Kota Blitar
Kota Madiun
Kota Mojokerto
Kota Malang

1,1
1,06
1,02
0,69

Kab. Malang
Kab. Banyuwangi

4,40
4,22

Kab. Magetan
Kota Batu

0,67
0,05

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Jawa Timur
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, dalam kurun waktu 2015–2018, tren
kemiskinan multidimensi di Jawa Timur
menunjukkan penurunan. Dalam kurun waktu
tersebut, AKM di Jawa Timur turun hingga 2,59
persen. Angka ini setara dengan penurunan jumlah
penduduk miskin multidimensi sebanyak 968 ribu
jiwa. Hingga tahun 2018, dari total penduduk
miskin sebanyak 2 juta orang, 1,8 juta diantaranya
terdeprivasi pada indikator sanitasi. Sementara itu,
IKM turun sebesar 0,010 dari 0,029 pada 2015
menjadi 0,019 pada 2018. Dalam skala nasional,
penurunan ini menempatkan Jawa Timur di posisi
ke-12 dari 34 provinsi di Indonesia pada 2018
dengan nilai IKM 0,028.
Tabel
5.16.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Jawa Timur pada 2015
hingga 2018. Terlihat bahwa pada 2015 jumlah
penduduk miskin sebanyak 3,01 juta jiwa atau
sebesar 7,77 persen. Jumlah penduduk miskin ini
terus menurun dari tahun ke tahun hingga pada
2018 jumlahnya menjadi sebanyak 2,04 juta jiwa
atau sebesar 5,18 persen.

Penurunan AKM sebesar 2,59 persen di
Jawa Timur selama 2015–2018 utamanya
disumbang oleh penurunan jumlah penduduk
miskin di desa yang lebih cepat daripada di kota.
Pada 2015, AKM di desa sebesar 11,77 persen,
sedangkan di kota sebesar 3,43 persen. Pada 2018,
angka kemiskinan di desa telah turun sebesar 3,48
persen dibandingkan 2015, sedangkan di kota
hanya turun sebesar 1,07 persen.
Walaupun angka atau jumlah penduduk
miskin di Jawa Timur mengalami penurunan dari
tahun ke tahun, intensitas kemiskinan pada 2016
sempat mengalami peningkatan. Hal ini
ditunjukkan
dengan
indikator
intensitas
kemiskinan multidimensi dengan nilai 37,2 persen.
Peningkatan intensitas penduduk miskin yang
tinggi ini pada 2016 juga mengakibatkan IKM di
Jawa Timur juga meningkat dari 0,029 pada 2015
menjadi 0,035 pada 2016. Namun demikian, pada
2017 intensitas kemiskinan kembali turun
meskipun masih lebih tinggi daripada 2015.

Tabel 5.16.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Jawa Timur, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

3.013.122
638.382
2.374.740
2.704.788
624.176
2.080.612
2.288.848
488.062
1.800.786
2.044.619
489.225
1.555.394

7,77
3,43
11,77
6,93
3,27
10,45
5,84
2,44
9,38
5,18
2,36
8,29

36,94
37,40
36,81
37,20
37,66
37,06
36,98
37,34
36,89
36,69
37,22
36,52

0,029
0,013
0,043
0,035
0,012
0,039
0,022
0,009
0,035
0,019
0,009
0,030

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.16.1 menunjukkan bahwa AKM di Jawa Timur
tercatat lebih rendah dibandingkan dengan angka
kemiskinan moneter. AKM tercatat hanya satu digit
selama periode 2015 hingga 2018, berkebalikan
dengan angka kemiskinan moneter yang masih
mencapai dua digit. AKM Jawa Timur sebesar 5,18
persen pada 2018 membuat provinsi ini menjadi salah
satu daerah dengan AKM terendah di Indonesia.
Sementara, pada tahun yang sama, angka kemiskinan
moneter tercatat sebesar 10,92 persen. Ini
menunjukkan bahwa kondisi penduduk miskin di
wilayah ini dilihat dari taraf hidupnya sudah baik,
tetapi masih terdapat persoalan kemiskinan dari sisi
moneter atau pendapatan.

Grafik 5.16.1 juga menunjukkan bahwa
penurunan tren AKM di Jawa Timur yang sejalan
dengan penurunan angka kemiskinan moneter.
Selama kurun waktu empat tahun, AKM turun
hingga 2,59 persen, sementara angka kemiskinan
moneter turun hingga 1,39 persen. Penurunan
AKM yang sejalan dengan penurunan angka
kemiskinan moneter mengindikasikan bahwa
perbaikan aspek kehidupan meliputi dimensi
kesehatan, pendidikan, dan standar hidup
penduduk miskin di provinsi ini juga sejalan
dengan perbaikan pendapatannya.

Graﬁk 5.16.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi Jawa Timur,
2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Grafik 5.16.2 memperlihatkan jumlah penduduk
miskin multidimensi di Jawa Timur utamanya
terdeprivasi pada dimensi kesehatan dan standar
kualitas hidup. Pada 2015, secara berturut-turut,
masalah sanitasi, bahan bakar memasak, air
minum, dan kondisi atap, lantai dan dinding merupakan kontributor kemiskinan multidimensi. Pada
2018, kontributor utama kemiskinan di provinsi ini
masih bersumber dari aspek yang sama.
Dari total dua juta lebih penduduk miskin
di Jawa Timur pada 2018, tercatat 1,8 juta diantaranya mengalami permasalahan pada sanitasi. Di
tahun yang sama, sejumlah 1,6 juta penduduk
miskin mengalami deprivasi pada indikator bahan
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bakar memasak dan 1,5 juta penduduk miskin
mengalami deprivasi pada indikator air minum.
Sementara itu, penduduk miskin yang mengalami
deprivasi pada indikator kondisi atap, lantai dan
dinding tercatat sejumlah 514,5 ribu jiwa. Jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada
masing-masing indikator dapat dilihat secara lebih
rinci pada Grafik 5.16.2.
Secara umum, dalam kurun waktu
2015–2018 jumlah penduduk miskin multidimensi
dan terdeprivasi mengalami penurunan. Secara
jumlah, penduduk yang terdeprivasi dalam aspek
sanitasi dan bahan bakar memasak mengalami
penurunan terbesar, masing-masing sebesar 960
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ribu jiwa dan 881 ribu jiwa. Apabila melihat secara
persentase, aspek sumber penerangan dan kondisi
atap, lantai dan dinding menunjukkan penurunan
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tertinggi, masing-masing sebesar 72 persen dan 49
persen.

Graﬁk 5.16.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan Indikator di
Provinsi Jawa Timur, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, hampir
seluruh daerah menunjukkan penurunan nilai IKM
selama 2015–2018 (lihat Grafik 5.16.3). Diantara
kabupaten dan kota tersebut, terdapat tiga
kabupaten yang justru menunjukkan peningkatan
atau pemburukkan nilai IKM, yaitu Kabupaten
Nganjuk, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Blitar.
Pemburukan nilai IKM terjadi karena adanya
peningkatan jumlah penduduk miskin pada
masing-masing daerah tersebut. Meskipun
demikian, AKM di daerah tersebut pada 2018
tercatat rendah. Pada tahun tersebut, AKM di
Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Sidoarjo dan Kota
Blitar masing-masing 6,19 persen; 1,82 persen; dan
1,1 persen.
Di Kabupaten Nganjuk, dari total
penduduk miskin sejumlah 65 ribu jiwa pada 2018,
paling banyak terdeprivasi pada sanitasi 91,81
persen, air minum 87,15 persen, dan bahan bakar
memasak 77,28 persen. Bergeser ke Kabupaten
Sidoarjo, dari total penduduk miskin sejumlah 40,2
ribu jiwa, paling banyak mengalami permasalahan
pada air minum 96,19 persen; asupan gizi balita
66,13 persen dan sanitasi 56,55 persen. Sementara
itu, Kota Blitar dengan total penduduk miskin
sejumlah 1.553 jiwa pada 2018, sebagian besar
mengalami permasalahan pada air minum 86,74

persen dan sanitasi 82,98 persen.
Terlihat bahwa pada 2015, daerah di Jawa
Timur yang memiliki IKM terparah berada di
Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sampang, dan
Kabupaten Bondowoso. Namun demikian, selama
2015–2018 ketiga kabupaten tersebut juga
menunjukkan perbaikan nilai IKM terbesar,
seperti terlihat pada Grafik 5.15.3. Di Kabupaten
Pacitan, IKM turun hingga 0,052, di Kabupaten
Sampang turun hingga 0,034 dan Kabupaten
Bondowoso turun sampai 0,031. Sayangnya,
penurunan nilai IKM cukup signifikan di
Kabupaten Bondowoso belum bisa membuat
kabupaten tersebut keluar dari kabupaten dan kota
paling miskin di Jawa Timur.
Pada 2018, Kabupaten Bondowoso masih
menjadi provinsi dengan IKM terparah bersama
Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo.
Tingginya IKM terjadi karena AKM di
masing-masing daerah tersebut relatif lebih tinggi
dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa
Timur. AKM di Kabupaten Bondowoso mencapai
13,29 persen, ekuivalen 102,5 ribu jiwa penduduk
miskin. Sementara itu AKM di Kabupaten
Probolinggo tercatat 14,78 persen, lebih tinggi
dibandingkan Kabupaten Bondowoso. AKM di
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Kabupaten Probolinggo setara dengan jumlah
penduduk miskin 171,5 ribu jiwa. Terakhir di
Kabupaten Situbondo, AKM mencapai 13,21

persen, ekuivalen 89,7 ribu penduduk miskin
multidimensi.

Graﬁk 5.16.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Bali
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

177.424

4,14

JPM (Jiwa)

AKM (%)

37,85

0,016

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

JPM (Jiwa)

62.786

AKM (%)

2,21

7,93

Intensitas

38,52

37,48

IKM

0,009

0,030

114.638

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

81,28%
Sumber
Penerangan

0,39%

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

77,06%

70,49%

32,05%

11,86%

PAUD

32,53%
Keberlanjutan
Sekolah

12,48%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Bangli

8,82

Kota Denpasar

1,99

Kab. Karang Asem

8,62

Kab. Gianyar

1,82

Kab. Jembrana

7,72

Kab. Badung

1,80

Kab. Buleleng

6,66

Kab. Tabanan

1,63

Kab. Klungkung

5,67

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Bali
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Dalam kurun waktu 2015–2018, secara umum taraf
hidup penduduk di Provinsi Bali memperlihatkan
peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai
parameter kemiskinan multidimensi seperti
jumlah penduduk miskin, AKM, dan IKM yang
menunjukkan perbaikan. Jumlah penduduk miskin
multidimensi turun lebih dari 101 ribu jiwa. AKM
turun hingga 2,57 persen. IKM turun hingga 0,010.
Dalam skala nasional, IKM Bali yang sebesar 0,016
menempatkannya di peringkat ke-4 dari 34 provinsi
pada 2018 sebagai provinsi paling tidak miskin di
Indonesia.
Tabel 5.17.1 memperlihatkan bahwa
jumlah penduduk miskin multidimensi di Bali
menurun dari sekitar 279 ribu penduduk pada 2015
menjadi 177 ribu penduduk pada 2018. Penurunan
jumlah penduduk ini mengakibatkan AKM
menyusut dari 6,71 persen pada 2015 menjadi 4,14
persen pada 2018. Dengan kata lain, selama
2015–2018, AKM di Bali menurun hingga 2,57
persen. Penurunan penduduk miskin di Bali
selama 2015–2018 paling banyak terjadi di desa.

Penduduk miskin di desa turun dari sekitar 201 ribu
jiwa pada 2015 menjadi 114 ribu jiwa pada 2018.
Jumlah penduduk miskin selalu turun dari tahun ke
tahun. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di
kota turun dari 77,1 ribu jiwa pada 2015 menjadi
62,7 ribu jiwa pada 2016. Berbeda dengan di desa,
jumlah penduduk miskin sempat meningkat 7.500
ribu jiwa pada 2016 sebelum pada akhirnya turun
kembali pada tahun-tahun berikutnya.
Secara umum, intensitas kemiskinan
multidimensi di Bali relatif stagnan selama
2015–2018 meskipun terdapat sedikit kenaikan nilai
intensitas kemiskinan multidimensi dari 37,82
pada 2015 menjadi 37,85 pada 2018 atau sebesar
0,03 persen. Bahkan, intensitas kemiskinan pernah
naik hingga mencapai 38,23 pada 2017. Di sisi lain,
IKM di Bali berada dalam tren penurunan
walaupun sempat mengalami peningkatan pada
2016. IKM turun dari 0,025 pada 2015 menjadi 0,016
pada 2018. Hal ini membuat Bali tetap menempati
peringkat keempat sebagai provinsi paling tidak
miskin di Indonesia selama 2015–2018.

Tabel 5.17.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Bali, 2015-2018

Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

278.570
77.121
201.449
257.895
84.676
173.220
200.231
72.941
127.289
177.424
62.786
114.638

6,71
3,02
12,60
6,16
3,21
11,16
4,73
2,69
8,34
4,14
2,21
7,93

37,82
38,28
37,64
37,65
38,28
37,34
38,23
39,41
37,56
37,85
38,52
37,48

0,025
0,012
0,047
0,031
0,012
0,042
0,018
0,011
0,031
0,016
0,009
0,030

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.17.1 menunjukkan AKM dan kemiskinan
moneter di Bali selama 2015–2018 mengalami
penurunan dengan besaran hampir mendekati.
Terlihat bahwa AKM turun lebih cepat daripada
angka kemiskinan moneter. Bahkan, angka
kemiskinan moneter di Bali sempat stagnan di 4,2
persen selama 2016 dan 2017. Hingga 2018,
walaupun AKM turun progresif, AKM masih lebih
tinggi daripada kemiskinan moneter. Selama
kurun waktu empat tahun, AKM turun hingga 2,57
persen, sedangkan angka kemiskinan moneter
turun hingga 1,04 persen. Kondisi ini
menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan

taraf hidup penduduk miskin sejalan dengan
perbaikan dari sisi pendapatan atau moneter.
Baik angka kemiskinan moneter maupun
AKM, Bali memiliki nilai di bawah rata-rata
nasional selama 2015–2018. Terlebih lagi, pada
2018, Bali memiliki angka kemiskinan moneter
kedua terendah dan memiliki AKM terendah
keempat di Indonesia. Hal ini mengindikasikan
masyarakat Bali memiliki tingkat kesejahteraan
yang relatif baik di Indonesia baik dilihat dari sisi
taraf hidup maupun pendapatan.

Graﬁk 5.17.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi Bali, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Di Bali, aspek sanitasi, air minum, dan bahan bakar
memasak masih menjadi kontributor utama
kemiskinan multidimensi. Hal ini terlihat dalam
Grafik 5.17.2. Walaupun jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi di aspek sanitasi, air minum, dan
bahan bakar turun secara signifikan selama
2015–2018, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi di ketiga indikator tersebut masih
relatif banyak dibandingkan dengan aspek-aspek
yang lain. Hingga 2018, jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi di aspek sanitasi tercatat
sebanyak 144,2 ribu jiwa, aspek air minum 136,7
ribu jiwa, dan aspek bahan bakar memasak 125
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ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada masing-masing indikator dapat
dilihat secara lebih rinci pada Grafik 5.17.2.
Di sisi lain, aspek sumber penerangan,
kondisi atap, lantai, dan dinding, dan
keberlanjutan sekolah merupakan kontributor
terendah kemiskinan multidimensi di Bali. Selama
2015–2018, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi di aspek ini jumlahnya selalu turun
dari tahun ke tahun. Bahkan, pada 2018 hanya
tersisa 690 jiwa yang terdeprivasi di aspek sumber
penerangan.
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Graﬁk 5.17.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan Indikator di
Provinsi Bali 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.17.3 memperlihatkan perubahan IKM
kabupaten dan kota di Bali selama 2015–2018.
Terlihat bahwa selain Kota Denpasar, seluruh
kabupaten mengalami perbaikan nilai IKM.
Kabupaten Karang Asem tercatat sebagai daerah
yang mengalami perbaikan nilai IKM paling
signifikan, meskipun pada 2015, daerah ini tercatat
sebagai wilayah termiskin multidimensi di Provinsi
Bali. Selanjutnya, Kabupaten Klungkung dan
Kabupaten Bangli juga tercatat mengalami
penurunan IKM cukup signifikan.
Selama periode 2015 hingga 2018,
Kabupaten Karang Asem berhasil menurunkan
IKM hingga 0,045. Penurunan ini terjadi atas
kontribusi penurunan AKM yang relatif signifikan
pada kurun waktu tersebut. AKM berhasil turun
hingga 12,12 persen, ekuivalen dengan penurunan
jumlah penduduk miskin 49 ribu jiwa. Pada 2018,
penduduk miskin di Kabupaten Karang Asem
tersisa 36 ribu jiwa dari sebelumnya pada 2015
mencapai 85 ribu jiwa.
Hingga tahun 2018, penduduk miskin
multidimensi di Kabupaten Karang Asem paling
banyak terdeprivasi pada indikator sanitasi. Dari
total penduduk miskin sebanyak 36 ribu jiwa, 88,7
persen diantaranya mengalami deprivasi pada
indikator tersebut. Meskipun demikian, jumlah

tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun 2015
yang mencapai 94,92 persen. Artinya terdapat
penurunan penduduk miskin multidimensi
terdeprivasi pada indikator sanitasi hingga 6,22
persen atau lebih dari 48 ribu orang.
Kota Denpasar sebagai ibukota provinsi
Bali selama kurun waktu 2015 hingga 2018 tercatat
mengalami peningkatan IKM sebesar 0,001.
Meskipun AKM di wilayah ini tercatat sangat
rendah, yakni kurang dari 2 persen, selama empat
tahun penduduk miskin multidimensi meningkat
hingga 2.905 jiwa. Pada 2018, dari total penduduk
miskin sejumlah 18 ribu jiwa, seluruhnya
mengalami deprivasi pada indikator air minum.
Kabupaten Tabanan tercatat sebagai
daerah dengan IKM paling rendah di Provinsi Bali
pada 2018. Nilai IKM pada 2018 mencapai 0,006
menurun dibandingkan pada 2015 yang mencapai
0,010. AKM di wilayah ini relatif rendah, hampir
sama dengan Kota Denpasar, yakni kurang dari 2
persen pada 2018. Dari total penduduk miskin
multidimensi sejumlah 7.232 jiwa, sebanyak 72,48
persen diantaranya mengalami deprivasi pada
indikator sanitasi pada 2018.
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Graﬁk 5.17.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Nusa Tenggara Barat
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

401.270

8,03

JPM (Jiwa)

AKM (%)

37,18

0,030

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

126.223

275.047

AKM (%)

5,43

10,28

Intensitas

37,41

37,07

IKM

0,020

0,038

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

80,97%

5,43%

68,49%

85,52%

27,80%

9,79%

PAUD

24,52%
Keberlanjutan
Sekolah

13,23%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Sumbawa

17,95

Kab. Lombok Utara

6,66

Kab. Bima

15,88

Kab. Lombok Tengah

5,99

Kota Bima

14,86

Kab. Lombok Barat

4,97

Kab. Dompu

14,38

Kab. Lombok Timur

3,85

Kab. Sumbawa Barat

11,41

Kota Mataram

3,33

Sumber: Estimasi PRAKARSA

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

150

Indeks Kemiskinan Multidimensi indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara keseluruhan kemiskinan multidimensi di
Nusa Tenggara
Barat
periode
2015–2018
menunjukkan perbaikan. Pada 2018, semua
indikator kemiskinan multidimensi menunjukkan
nilai yang lebih rendah daripada 2015. Selama
kurun waktu empat tahun, jumlah penduduk
miskin multidimensi turun hingga 311,7 ribu jiwa.
Penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi
ini ekuivalen dengan penurunan AKM 6,76 persen.
Hingga tahun 2018, dari total penduduk miskin
sejumlah 401,3 ribu jiwa, sebanyak 85,52 persen
atau 343 ribu jiwa mengalami deprivasi pada
indikator bahan bakar memasak. Dalam skala
nasional, penurunan kemiskinan multidimensi
yang terjadi, menempatkan Nusa Tenggara Barat di
peringkat ke-15 dari 34 provinsi pada 2018, dengan
nilai IKM 0,030.
Tabel 5.18.1 memperlihatkan bahwa
jumlah penduduk miskin multidimensi di Nusa
Tenggara Barat. Setiap tahunnya AKM berkurang
baik di kota maupun di desa. Penurunan AKM baik
di desa dan kota terjadi secara gradual. Penurunan
AKM di desa dan kota paling signifikan terjadi pada
2016, yakni turun hingga 2,78 persen. Sementara
itu, penurunan AKM di desa terlihat lebih progresif
dibandingkan di kota. AKM di desa turun hampir

dua kali lipat dari 19,09 persen pada 2015 menjadi
10,28 persen pada 2018.
Sejalan
dengan
penurunan
angka
kemiskinan, keparahan kemiskinan di Nusa
Tenggara Barat pun menurun, meskipun relatif
lambat. Apabila penurunan AKM hampir
mencapai 7 persen selama 2015–2018, penurunan
intensitas kemiskinan hanya sekitar 1 persen. Pada
2015, intensitas kemiskinan multidimensi tercatat
sebesar 38,23 dan pada 2018, intensitas kemiskinan
turun menjadi 37,18 persen. Sama halnya dengan
penurunan
jumlah
penduduk
miskin
multidimensi, intensitas kemiskinan multidimensi
di kota dan desa juga terus-menerus mengalami
penurunan dari tahun ke tahun.
Sementara itu, IKM di Nusa Tenggara Barat
mengalami penurunan yang cukup signifikan
antara tahun 2015 dan 2018. Kendati demikian,
IKM di provinsi ini sempat meningkat pada 2016
sebelum pada akhirnya turun pada tahun-tahun
berikutnya. Pada 2015, IKM di provinsi ini tercatat
sebesar 0,057. Pada 2016, IKM mengalami sedikit
kenaikan menjadi 0,061. Selanjutnya, pada 2017
dan 2018, IKM mengalami penurunan dari 0,037 ke
0,030.

Tabel 5.18.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015-2018
Tahun

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

2015

Desa + Kota
Kota

712.943
181.582

14,79
8,91

38,23
38,10

0,057
0,034

2016

Desa
Desa + Kota
Kota

531.360
585.943
160.055

19,09
12,00
7,56

38,27
38,08
37,89

0,073
0,061
0,029

Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

425.888
484.956
152.007
332.949
401.270
126.223
275.047

15,41
9,82
6,88
12,19
8,03
5,43
10,28

38,15
37,67
37,71
37,65
37,18
37,41
37,07

0,059
0,037
0,026
0,046
0,030
0,020
0,038

2017

2018

Keterangan

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.18.1 menunjukkan bahwa AKM di Nusa
Tenggara
Barat
tercatat
lebih
rendah
dibandingkan angka kemiskinan moneter selama
periode 2015 hingga 2018. Pada 2015 dan 2016,
tercatat AKM dan angka kemiskinan moneter
mencapai dua digit. Pada tahun setelahnya, AKM
menurun signifikan hingga mencapai satu digit
dan terus menurun pada 2018. Terlihat bahwa
pada 2018, AKM mencapai 8,03 persen, sementara
angka kemiskinan moneter masih mencapai dua
digit, yakni 14,69 persen. Kondisi ini
menunjukkan bahwa banyak penduduk miskin di
Nusa Tenggara Barat yang masih menghadapi
persoalan
pendapatan
layak,
meskipun
permasalahan aspek pendidikan, kesehatan dan

standar hidup sudah lebih baik.
Grafik 5.18.1 juga mengindikasikan bahwa
tren penurunan angka kemiskinan moneter
sejalan dengan tren penurunan AKM di Nusa
Tenggara Barat dalam kurun waktu 2015–2018.
Terlihat bahwa penurunan angka kemiskinan
moneter lebih lambat daripada penurunan AKM.
Dalam kurun waktu tersebut penurunan angka
kemiskinan moneter hanya sebesar 2,13 persen,
sedangkan penurunan AKM 6,76 persen. Hal ini
menandakan bahwa tingkat kesejahteraan
masyarakat Nusa Tenggara Barat terus membaik
dilihat dari sisi taraf hidup maupun pendapatan.

Graﬁk 5.18.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Nusa Tenggara Barat, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Grafik 5.18.2 memperlihatkan jumlah penduduk
miskin multidimensi di Nusa Tenggara Barat pada
2018 sebagian besar terdeprivasi pada dimensi
standar kualitas hidup dan kesehatan, khususnya
di indikator sanitasi, air minum, dan bahan bakar
memasak. Jumlah penduduk miskin multidimensi
yang terdeprivasi pada indikator tersebut
masing-masing 325 ribu jiwa pada indikator
sanitasi, 275 ribu jiwa pada indikator air minum
dan 343 ribu jiwa pada indikator bahan bakar
memasak. Jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada masing-masing indikator dapat
dilihat secara lebih rinci pada Grafik 5.18.2.
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Selama 2015–2018, penurunan jumlah penduduk
miskin multidimensi yang terdeprivasi paling
signifikan terjadi pada indikator bahan bakar
memasak, dan selanjutnya diikuti oleh sanitasi,
dan air minum. Selama 2015–2018, jumlah
penduduk miskin multidimensi yang terdeprivasi
di aspek sanitasi turun hingga 289 ribu jiwa, bahan
bakar memasak turun hingga 321 ribu jiwa, dan air
minum hingga 102 ribu jiwa.
Di samping itu, pada 2018, jumlah
penduduk miskin multidimensi di Nusa Tenggara
Barat paling sedikit terdeprivasi di aspek sumber
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penerangan, kondisi atap, lantai, dan dinding
rumah, dan keberlanjutan sekolah. Hingga 2018,
jumlah penduduk miskin multidimensi di aspek
sumber penerangan tersisa 22 ribu jiwa, sedangkan
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kondisi atap, lantai dan dinding rumah tersisa 39
ribu jiwa, dan keberlanjutan sekolah tersisa 53 ribu
jiwa.

Graﬁk 5.18.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Dari 10 kabupaten dan kota yang berada di Nusa
Tenggara Barat, keseluruhannya mengalami
perbaikan nilai IKM (lihat Grafik 5.18.3). Selama
periode 2015 hingga 2018, Kabupaten Lombok
Utara tercatat mengalami penurunan IKM paling
signifikan dibandingkan daerah lain di Nusa
Tenggara Barat. Di sisi lain Kota Mataram sebagai
ibukota provinsi mengalami penurunan IKM
paling lambat. Lebih lanjut, meskipun mengalami
penurunan IKM, Kabupaten Sumbawa masih
tercatat sebagai daerah dengan IKM tertinggi pada
2015 maupun 2018.

miskin pada 2018. Sementara itu, keparahan
kemiskinan juga menurun hingga 2,57 persen,
menyisakan intensitas kemiskinan sebesar 37,48
persen pada 2018. Penurunan keparahan
kemiskinan didorong oleh adanya penurunan
penduduk miskin multidimensi yang terdeprivasi
pada indikator bahan bakar memasak hingga 8,9
persen dan sumber penerangan hingga 8,8 persen.
Namun demikian, hingga tahun 2018, penduduk
miskin di Kabupaten Lombok Utara paling banyak
mengalami deprivasi pada indikator sanitasi,
mencapai 90,53 persen.

Selama 2015–2018 Kabupaten Lombok
Utara mengalami perbaikan IKM yang signifikan
yakni dari 0,089 pada 2015 menjadi 0,025 pada 2018.
Artinya, terjadi penurunan IKM hingga 0,064.
Penurunan yang signifikan ini menjadikan
Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah dengan
nilai IKM terendah ke-5 pada 2018 di Nusa Tenggara
Barat. Padahal, pada 2015 kabupaten ini
menempati peringkat ke-2 terbawah dengan IKM
yang relatif tinggi.

Selama 2015 hingga 2018 Kabupaten
Sumbawa tercatat sebagai wilayah termiskin
multidimensi di Nusa Tenggara Barat. Meskipun
demikian, IKM di wilayah ini turun hingga 0,028.
Penurunan ini terjadi atas kontribusi penurunan
AKM hingga 6,69 persen dan keparahan
kemiskinan yang mencapai 1,27 persen. Pada 2018,
AKM tersisa 17,95 persen, ekuivalen dengan 81.262
jiwa penduduk miskin dan keparahan kemiskinan
36,78 persen. Dari keseluruhan penduduk miskin
multidimensi di daerah ini masih banyak yang
mengalami masalah pada indikator sanitasi 80,61
persen, bahan bakar memasak 72,08 persen dan air
minum 69,26 persen.

Penurunan IKM di Kabupaten Lombok
Utara terjadi karena AKM menurun signifikan
selama 2015 hingga 2018. AKM di wilayah ini turun
hingga 15,60 persen, menyisakan AKM sebesar 6,7
persen, ekuivalen dengan 14.528 jiwa penduduk
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Graﬁk 5.18.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Nusa Tenggara Barat 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Nusa Tenggara Timur
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

1.960.241

36,64

JPM (Jiwa)

AKM (%)

40,65

0,149

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

191.619

1.768.622

AKM (%)

15,61

42,90

Intensitas

38,12

40,93

IKM

0,060

0,176

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

79,11%

31,91%

55,67%

99,83%

20,66%

49,65%

PAUD

13,27%
Keberlanjutan
Sekolah

6,08%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Sumba Barat

64,96

Kab. Ngada

21,29

Kab. Sumba Timur

50,95

Kab. Manggarai

29,02

Kab. Kupang

27,79

Kab. Rote Ndao

22,09

Kab. Timor Tengah Selatan

48,93

Kab. Manggarai Barat

39,37

Kab. Timor Tengah Utara

30,37

Kab. Sumba Tengah

68,78

Kab. Belu

34,44

Kab. Sumba Barat Daya

73,58

Kab. Alor

36,05

Kab. Nagekeo

27,25

Kab. Lembata

27,79

Kab. Manggarai Timur

54,13

Kab. Flores Timur

13,52

Kab. Sabu Raijua

53,05

Kab. Sikka

32,59

Kab. Malaka

38,85

Kab. Ende

23,72

Kota Kupang

14,95

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di Nusa
Tenggara Timur pada kurun waktu 2015–2018
mengalami tren penurunan. Pada 2015 tercatat
AKM di kota dan desa menunjukkan angka sebesar
49,35 persen, sedangkan pada 2018 berada pada
angka 36,64 persen. Artinya, AKM di Nusa Tenggara
Timur menurun hingga 12,71 persen. Angka ini
ekuivalen dengan penurunan jumlah penduduk
miskin lebih dari 573 ribu jiwa. Hingga tahun 2018,
dari keseluruhan penduduk miskin sejumlah 1,96
juta jiwa pada 2018, sebanyak 99,83 persen
mengalami deprivasi pada bahan bakar memasak.
Dalam skala nasional, tren penurunan ini
menempatkan Nusa Tenggara Timur di peringkat
ke-2 dari 34 provinsi pada 2018 dengan nilai indeks
0,149.
Tabel
5.19.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Nusa Tenggara Timur
pada 2015 hingga 2018. Kemiskinan multidimensi
di Nusa Tenggara Timur lebih banyak terjadi di
daerah pedesaan. Terlihat pada 2018, AKM di desa
tercatat sebesar 42,90 persen, sedangkan AKM di
kota tercatat hanya sebesar 15,61 persen. Ini
mengindikasikan adanya ketimpangan yang

signifikan antara pembangunan dan pengentasan
kemiskinan di desa dan kota karena AKM di desa
hampir tiga kali lipat lebih besar daripada di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi, tetapi
proses penurunan kemiskinannya lebih pesat
daripada di kota sehingga desa menjadi
penyumbang utama penurunan AKM di Nusa
Tenggara Timur. Dalam kurun waktu 2015 hingga
2018, terlihat bahwa AKM di desa turun 14,75
persen, sedangkan AKM di kota hanya turun 0,69
persen. Oleh karena itu, penurunan AKM di desa
21 kali lebih cepat daripada penurunan angka
kemiskinan di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Nusa
Tenggara Timur mengalami tren penurunan,
Intensitas kemiskinan relatif stagnan. Intensitas
kemiskinan di desa selalu lebih tinggi daripada di
kota. Meskipun demikian, penurunan IKM di Nusa
Tenggara Timur dinilai cukup baik. Hal ini
ditunjukkan dengan IKM Nusa Tenggara Timur
yang turun hampir setengahnya dari 0,218 menjadi
0,149 selama periode 2015–2018.

Tabel 5.19.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

2.533.844
168.000
2.365.844
2.442.124
161.978
2.280.146
2.328.823
177.354
2.151.468
1.960.241
191.619
1.768.622

49,35
16,30
57,65
47,12
15,30
55,29
44,22
15,59
52,11
36,64
15,61
42,90

44,15
38,99
44,52
44,53
39,11
44,92
43,61
38,48
44,03
40,65
38,12
40,93

0,218
0,064
0,257
0,214
0,060
0,248
0,193
0,060
0,229
0,149
0,060
0,176

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Welfare Initiative for a Better Societies

Indeks Kemiskinan Multidimensi indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

158

Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.19.1 menunjukkan bahwa AKM di Nusa
Tenggara Timur
lebih tinggi dibandingkan
kemiskinan moneter. Terlihat bahwa AKM dan
angka kemiskinan moneter keduanya mencapai
dua digit. Angka kemiskinan moneter provinsi ini
bahkan di atas rata-rata nasional.
Ini
menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur masih
mengalami banyak persoalan dimana sebagian
besar penduduk miskin belum mendapatkan hak
dasarnya dari sisi pendidikan, kesehatan dan
standar hidup maupun pendapatan yang layak.

Grafik 5.19.1 juga menunjukkan bahwa
meskipun AKM lebih besar, penurunannya justru
lebih signifikan dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Selama periode 2015 hingga 2018, AKM
turun sampai 12,71 persen dibandingkan dengan
penurunan angka kemiskinan moneter yang
hanya 1,41 persen. Kondisi ini memperlihatkan
perbaikan kesejahteraan penduduk miskin dari
aspek taraf hidup lebih progresif dibandingkan
perbaikan kesejahteraan dari sisi moneter.

Graﬁk 5.19.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Nusa Tenggara Timur, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Dari
total penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur
sejumlah 1,96 juta jiwa, paling banyak terdeprivasi
pada indikator bahan bakar memasak 1,95 juta
jiwa, sanitasi 1,55 juta jiwa dan air minum 1,09 juta
jiwa. Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada masing-masing indikator lain dapat dilihat
secara lebih rinci pada Grafik 5.19.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator sumber
penerangan. Penurunan signifikan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
tersebut terjadi pada 2018 yang turun hingga 58,67
persen dari sekitar 1,5 juta jiwa menjadi sekitar 625
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ribu jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator sumber
penerangan menurun sebesar 61,06 persen atau
981 ribu jiwa dalam kurun waktu 2015–2018.
Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat
perbaikan yang cukup signifikan pada indikator
keberlanjutan sekolah. Bahkan, jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator tersebut
sempat mengalami kenaikan dari 2015 hingga 2017.
Penurunan jumlah miskin yang terdeprivasi pada
indikator tersebut hanya sebesar 4,92 persen dari
sekitar 125 ribu jiwa pada 2015 menjadi sekitar 119
ribu jiwa pada 2015. Ini berarti pengentasan
kemiskinan pada indikator keberlanjutan sekolah
berjalan sangat lambat.

Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

159

Graﬁk 5.19.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara
Timur menunjukkan tren penurunan IKM dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018 (lihat Grafik 5.19.3) .
Wilayah dengan penurunan IKM paling progresif
adalah Kabupaten Sabu Raijua, sedangkan Kota
Kupang tercatat sebagai wilayah dengan
penurunan IKM paling lambat. Lebih lanjut,
Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan wilayah
dengan nilai IKM tertinggi pada 2018.
Kabupaten Sabu Raijua tercatat sebagai
wilayah dengan perbaikan IKM paling signifikan.
Penurunan IKM terjadi karena adanya penurunan
AKM yang signifikan hingga 25,31 persen dalam
kurun waktu empat tahun. Intensitas juga tercatat
turun hingga 4,47 persen. Hingga 2018, tercatat
AKM di Kabupaten Sabu Raijua masih mencapai
53,05 persen, ekuivalen lebih dari 49 ribu jiwa
penduduk miskin.
Penduduk
miskin
multidimensi
di
Kabupaten Sabu Raijua yang terdeprivasi paling
banyak turun pada indikator sumber penerangan,
sanitasi dan kondisi atap, lantai dan dinding.
Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator sumber penerangan turun hingga 42,93
persen dari sekitar 53 ribu jiwa pada 2015 menjadi
hanya 31 ribu jiwa pada 2015. Lebih lanjut, jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
sanitasi turun hingga 41,40 persen dari sekitar 43

ribu jiwa pada 2015 menjadi hanya sekitar 25 ribu
jiwa pada 2015. Selain itu, jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator kondisi
atap, lantai dan, dinding rumah turun hingga 39,27
persen dari sekitar 53 ribu jiwa pada 2015 menjadi
hanya 32 ribu jiwa pada 2015.
Kota Kupang tercatat sebagai wilayah
dengan perbaikan IKM paling lambat di Nusa
Tenggara Timur pada 2015 hingga 2018. Namun
demikian, Kota Kupang tercatat sebagai wilayah
dengan IKM terendah pada 2015 dan ke-2 terendah
pada 2015 setelah Kabupaten Flores Timur. Pada
2018, jumlah penduduk miskin multidimensi di
wilayah tersebut tercatat hanya 14,95 persen dari
total jumlah penduduk sekitar 421 ribu jiwa,
dimana hampir seluruh penduduk miskin di kota
ini mengalami deprivasi pada indikator sanitasi
yaitu sebanyak 78,60 persen.
Wilayah dengan nilai IKM terparah pada
2018 adalah Kabupaten Sumba Barat Daya. AKM di
wilayah ini tercatat sebesar 73,58 persen dari total
jumlah penduduk sekitar 337 ribu jiwa. Jumlah
penduduk miskin multidimensi di Kabupaten
Sumba Barat Daya lebih banyak terdeprivasi pada
indikator bahan bakar memasak 95,98 persen,
sanitasi 91,02 persen dan air minum 81,80 persen.
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Graﬁk 5.19.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Nusa Tenggara Timur 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Kalimantan Barat
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

621.912

12,48

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Keterangan

Kota

Desa

54.590

567.322

3,25

17,18

Intensitas

39,45

38,16

IKM

0,013

0,066

JPM (Jiwa)
AKM (%)

38,28

0,048

Intensitas (%)

IKM

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

75,56%

35,74%

93,13%

50,69%

29,00%

2,44%

PAUD

27,81%
Keberlanjutan
Sekolah

10,82%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Barat, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Sintang

22,27

Kab. Kapuas Hulu

12,21

Kab. Melawi

19,58

Kab. Kayong Utara

10,15

Kab. Sekadau

19,93

Kab. Ketapang

10,20

Kab. Bengkayang

18,12

Kab. Sambas

8,81

Kab. Sanggau

17,17

Kab. Mempawah

7,14

Kab. Landak

16,61

Kota Singkawang

4,39

Kab. Kubu Raya

13,30

Kota Pontianak

3,07

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2018
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Kalimantan Barat
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Kalimantan Barat pada kurun waktu 2015–2018
mengalami tren penurunan. Pada 2015 tercatat
AKM di kota dan desa menunjukkan angka sebesar
24,83 persen, sedangkan pada 2018 sebesar 12,48
persen. Artinya, AKM di Kalimantan Barat
mengalami penurunan hampir separuhnya yakni
12,35 persen. Angka ini ekuivalen dengan
penurunan jumlah penduduk miskin hingga 565
ribu jiwa. Pada 2018, dari keseluruhan penduduk
miskin sejumlah 622 ribu jiwa, sebanyak 93,13
persen mengalami deprivasi pada indikator air
minum. Dalam skala nasional, penurunan ini
menempatkan Kalimantan Barat di peringkat ke-10
dari 34 provinsi pada 2018 dengan nilai indeks
0,048.
Tabel
5.20.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Kalimantan Barat
pada 2015 hingga 2018. Kemiskinan multidimensi
di Kalimantan Barat lebih banyak terjadi di daerah
pedesaan. Terlihat pada 2018, AKM di desa tercatat
sebesar 17,18 persen sementara AKM di kota
tercatat hanya sebesar 3,25 persen. Ini
mengindikasikan adanya ketimpangan yang

signifikan antara pembangunan dan pengentasan
kemiskinan di desa dan kota karena AKM di desa 5
kali lipat lebih tinggi dibandingkan di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi, proses
penurunan kemiskinannya lebih pesat daripada di
kota sehingga desa menjadi penyumbang utama
penurunan AKM di Kalimantan Barat. Dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018, terlihat bahwa AKM
di desa turun 16,05 persen, sedangkan AKM di kota
hanya turun 2,49 persen. Oleh karena itu,
penurunan AKM di desa hampir 6,5 kali lebih cepat
daripada penurunan di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Kalimantan
Barat mengalami tren penurunan, intensitas
kemiskinan relatif stagnan. Intensitas kemiskinan
di desa lebih tinggi daripada di kota kecuali pada
2018 dimana intensitas kemiskinan di kota lebih
tinggi dibandingkan desa. Meskipun demikian,
penurunan IKM Kalimantan Barat dinilai cukup
baik. Hal ini ditunjukkan dengan IKM Kalimantan
Barat yang turun lebih dari setengahnya dari 0,103
pada 2015 menjadi 0,048 pada 2018.

Tabel 5.20.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Kalimantan Barat, 2015-2018
Tahun

2015

2016

2017

2018

Keterangan

Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

1.187.046
83.855
1.103.192
1.081.057
72.953
1.008.104
833.59
68.897
764.693
621.912
54.59
567.322

24,83
5,74
33,23
22,32
4,81
30,31
16,96
4,42
22,79
12,48
3,25
17,18

41,45
39,22
41,62
41,00
38,55
41,18
39,77
39,34
39,81
38,28
39,45
38,16

0,103
0,023
0,138
0,099
0,019
0,125
0,067
0,017
0,091
0,048
0,013
0,066

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.20.1 menunjukkan bahwa AKM di
Kalimantan Barat lebih tinggi dibandingkan angka
kemiskinan moneter. Terlihat bahwa AKM masih
pada angka dua digit, berkebalikan dengan
kemiskinan moneter yang hanya satu digit. Angka
kemiskinan moneter provinsi ini bahkan di bawah
rata-rata nasional. Ini menunjukkan meskipun dari
sisi pendapatan, penduduk miskin sudah lebih baik
dibandingkan dengan rata-rata nasional, masih
terdapat persoalan kemiskinan multidimensi dimana
banyak penduduk miskin yang belum mendapatkan
hak dasarnya dari aspek pendidikan, kesehatan

maupun standar hidup yang layak.
Grafik 5.20.1 juga menunjukkan bahwa
meskipun AKM lebih besar, penurunannya justru
lebih signifikan dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Selama periode 2015 hingga 2018, AKM
turun hingga 12,35 persen, sementara angka
kemiskinan moneter hanya 0,67 persen. Kondisi ini
memperlihatkan adanya perbaikan kesejahteraan
dari sisi taraf hidup yang lebih progresif
dibandingkan perbaikan kesejahteraan dari sisi
pendapatan layak.

Graﬁk 5.20.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Kalimantan Barat, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami penurunan. Hingga 2018,
dari total penduduk miskin di Kalimantan Barat
sejumlah 621,9 ribu jiwa, paling banyak
terdeprivasi pada indikator air minum 579,2 ribu
jiwa, sanitasi 469,9 ribu jiwa dan bahan bakar
memasak sekitar 315,2 ribu jiwa. Jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada masing-masing
indikator lain dapat dilihat secara lebih rinci pada
Grafik 5.20.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator kondisi
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atap, lantai, dan dinding rumah. Penurunan
signifikan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator tersebut terjadi pada
2016 hingga 2017 yang turun hingga 95,12 persen
dari sekitar 217 ribu jiwa menjadi sekitar 10,6 ribu
jiwa. Namun, pada 2017 hingga 2018 jumlah
penduduk yang terdeprivasi pada indikator kondisi
atap, lantai dan dinding rumah naik 42,97 persen
dari sekitar 10,6 ribu jiwa menjadi sekitar 15 ribu
jiwa.
Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat
perbaikan yang cukup signifikan pada indikator
asupan gizi balita. Penurunan jumlah miskin yang
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terdeprivasi pada indikator tersebut hanya sebesar
8,25 persen dari sekitar 196 ribu jiwa pada 2015
menjadi sekitar 180 ribu jiwa pada 2015. Ini

165

memperlihatkan bahwa pengentasan kemiskinan
pada indikator asupan gizi balita berjalan sangat
lambat.

Graﬁk 5.20.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Kalimantan Barat, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan
Barat menunjukkan penurunan IKM dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018 (lihat Grafik 5.20.3).
Namun, di kota Pontianak IKM stagnan dan di
Kabupaten Kubu Raya IKM justru meningkat.
Wilayah dengan penurunan IKM paling progresif
adalah Kabupaten Landak, sedangkan Kabupaten
Sintang tercatat sebagai wilayah dengan IKM
tertinggi pada 2018.
Kabupaten Landak tercatat sebagai wilayah
dengan perbaikan IKM paling signifikan. Selama
kurun waktu empat tahun, IKM turun hingga 0,12
sehingga pada 2018 IKM tersisa 0,062. Penurunan
IKM terjadi karena adanya kontribusi penurunan
AKM hingga 27,68 persen, atau sama dengan
penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi
97,2 ribu jiwa selama empat tahun. Pada 2018, AKM
di Kabupaten Landak tercatat 16,6 persen atau
penduduk miskin sejumlah 61,7 ribu jiwa dengan
intensitas kemiskinan 37,5 persen.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
terdeprivasi di Kabupaten Landak paling banyak
berkurang pada indikator kondisi atap, lantai, dan
dinding rumah, bahan bakar memasak dan sumber
penerangan. Jumlah penduduk miskin yang

terdeprivasi pada indikator kondisi atap, lantai dan
dinding rumah turun hingga 95,14 persen dari
sekitar 12 ribu jiwa menjadi hanya 591 jiwa. Lebih
lanjut, jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator bahan bakar memasak turun hingga
80,22 persen dari sekitar 138 ribu jiwa menjadi 27
ribu jiwa. Selain itu, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator sumber penerangan
turun hingga 69,88 persen dari sekitar 101 ribu jiwa
menjadi 30,5 ribu jiwa.
Kabupaten Kubu Raya tercatat sebagai
wilayah dengan perbaikan IKM paling lambat
selama 2015 hingga 2018. Ini terjadi karena adanya
peningkatan jumlah penduduk miskin sejumlah
11,4 ribu orang. Pada 2018, AKM di wilayah ini
tercatat 13,3 persen atau penduduk miskin
sejumlah 75,7 ribu jiwa dengan intensitas
kemiskinan 37,17 persen.
Jumlah penduduk miskin terdeprivasi
tercatat meningkat pada beberapa indikator.
Jumlah penduduk miskin terdeprivasi pada
indikator penerangan meningkat 74,74 persen dari
sekitar 17 ribu jiwa menjadi sekitar 30 ribu jiwa. Di
sisi lain, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator sanitasi meningkat
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45,79 persen dari sekitar 39 ribu jiwa menjadi
sekitar 57 ribu jiwa. Lebih lanjut, terdapat juga
peningkatan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator air minum, PAUD dan
keberlanjutan sekolah.
Di seluruh kabupaten kota di Kalimantan
Barat, Kabupaten Sintang tercatat sebagai wilayah
dengan nilai IKM terparah pada 2018. Jumlah

penduduk miskin multidimensi di wilayah ini
tercatat sebesar 22,27 persen dari total jumlah
penduduk sekitar 412 ribu jiwa. Jumlah penduduk
miskin multidimensi di Kabupaten Sintang banyak
terdeprivasi pada indikator air minum 97,74
persen, sanitasi 78,29 persen dan bahan bakar
memasak 65,37 persen.

Graﬁk 5.20.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Barat 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Kalimantan Tengah
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

438.610

16,57

JPM (Jiwa)

AKM (%)

37,38

0,062

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

55.876

382.734

AKM (%)

5,48

23,53

Intensitas

37,21

37,41

IKM

0,020

0,088

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

81,34%

37,48%

93,58%

69,76%

15,92%

1,88%

PAUD

14,62%
Keberlanjutan
Sekolah

9,70%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Tengah, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Murung Raya

38,96

Kab. Barito Selatan

14,46

Kab. Kapuas

27,92

Kab. Barito Utara

13,58

Kab. Seruyan

22,21

Kab. Kotawaringin Timur

13,87

Kab. Katingan

19,43

Kab. Sukamara

11,61

Kab. Gunung Mas

18,09

Kab. Barito Timur

11,20

Kab. Lamandau

15,58

Kab. Kotawaringin Barat

10,74

Kab. Pulang Pisau

15,28

Kota Palangka Raya

3,95

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Kalimantan Tengah
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Kalimantan Tengah pada kurun waktu 2015–2018
mengalami penurunan. Pada 2015 tercatat AKM di
kota dan desa menunjukkan angka sebesar 39,1
persen, sedangkan pada 2018 AKM di kota dan desa
menunjukkan angka sebesar 16,57 persen. Artinya,
AKM di Kalimantan Tengah turun sebesar 22,53
persen. Angka ini ekuivalen dengan penurunan
jumlah penduduk miskin sampai 535,5 ribu jiwa.
Hingga 2018, dari keseluruhan penduduk miskin
sejumlah 438,6 ribu jiwa, sebanyak 93,58 persen
mengalami deprivasi pada indikator air minum.
Dalam skala nasional, tren penurunan ini
menempatkan Kalimantan Tengah di peringkat
ke-8 dari 34 provinsi pada 2018 dengan nilai indeks
0,062.
Tabel
5.21.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Kalimantan Tengah
pada 2015 hingga 2018. Kemiskinan multidimensi
banyak terjadi di daerah pedesaan. Terlihat pada
2018, AKM di desa tercatat sebesar 23,53 persen,
sedangkan AKM di kota tercatat hanya sebesar 5,48
persen. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan

yang signifikan antara pembangunan dan
pengentasan kemiskinan di desa dan kota karena
AKM di desa empat kali lipat lebih besar daripada
di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan kemiskinannya lebih pesat
daripada di kota sehingga menjadi penyumbang
utama penurunan AKM di Kalimantan Tengah.
Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, terlihat
bahwa AKM di desa turun 27,59 persen, namun
AKM di kota hanya turun 10,5 persen. Oleh
karenanya, penurunan AKM di desa hampir tiga
kali lebih cepat daripada penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Kalimantan
Tengah mengalami tren penurunan, intensitas
kemiskinan relatif stagnan. Lebih jauh, intensitas
kemiskinan di desa selalu lebih tinggi daripada di
kota pada 2015 hingga 2018. Akan tetapi, secara
keseluruhan, penurunan IKM Kalimantan Tengah
dinilai cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan
IKM yang turun lebih dari setengahnya dari 0,160
menjadi 0,062 selama periode 2015–2018.

Tabel 5.21.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Kalimantan Tengah, 2015-2018
Tahun

2015

2016

2017

2018

Keterangan

Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

974.080
136.150
837.929
808.909
96.035
712.874
549.951
64.041
485.909
438.610
55.876
382.734

39,10
15,98
51,12
31,89
10,75
43,39
21,22
6,86
29,31
16,57
5,48
23,53

39,93
37,31
40,36
39,91
38,06
40,16
38,50
37,63
38,62
37,38
37,21
37,41

0,160
0,060
0,206
0,128
0,041
0,174
0,082
0,026
0,113
0,062
0,020
0,088

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.21.1 menunjukkan bahwa AKM di
Kalimantan
Tengah
jauh
lebih
tinggi
dibandingkan angka kemiskinan moneter.
Terlihat bahwa AKM masih mencapai dua digit,
berkebalikan dengan kemiskinan moneter yang
hanya satu digit. Angka kemiskinan moneter
provinsi ini bahkan di bawah rata-rata nasional.
Ini menunjukkan meskipun dari sisi pendapatan,
penduduk miskin sudah lebih baik dibandingkan
dengan rata-rata nasional, masih terdapat
persoalan kemiskinan multidimensi dimana
banyak
penduduk
miskin
yang
belum
mendapatkan
hak
dasarnya
dari
aspek

pendidikan, kesehatan maupun standar hidup
yang layak.
Grafik 5.21.1 juga menunjukkan bahwa
meskipun AKM lebih tinggi, penurunannya justru
lebih signifikan dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Selama periode 2015 hingga 2018, AKM
turun sampai 22,53 persen, sementara angka
kemiskinan moneter turun 0,79 persen. Kondisi
ini menunjukkan perbaikan kesejahteraan
masyarakat dari sisi taraf hidup lebih progresif
dibandingkan perbaikan kesejahteraan dari sisi
pendapatan.

Graﬁk 5.21.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Kalimantan Tengah, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik
kemiskinan
mengalami
tren
penurunan. Hingga tahun 2018, dari total
penduduk miskin di Kalimantan Tengah sejumlah
438 ribu jiwa, paling banyak terdeprivasi pada
indikator air minum sekitar 410 ribu jiwa, sanitasi
sekitar 356 ribu jiwa dan bahan bakar memasak
sekitar 305 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada masing-masing indikator
lain dapat dilihat secara lebih rinci pada Grafik
5.21.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak turun pada indikator kondisi atap,
lantai, dan dinding rumah. Penurunan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
PRAKARSA
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tersebut paling signifikan terjadi pada 2016 hingga
2017 yang turun hingga 96 persen dari sekitar 164
ribu jiwa menjadi sekitar 6,5 ribu jiwa. Namun,
Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator kondisi atap, lantai, dan dinding rumah
mengalami peningkatan lebih dari 25 persen
menjadi sekitar 8 ribu jiwa pada 2015.
Di sisi lain, terlihat bahwa perbaikan pada
indikator keberlanjutan sekolah, PAUD dan asupan
gizi balita tidak sebesar indikator-indikator
lainnya. Penurunan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator keberlanjutan hanya
20,73 persen dari sekitar 53 ribu jiwa pada 2015
menjadi sekitar 42 ribu jiwa pada 2015. Sementara
itu, penurunan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator PAUD hanya 24 persen
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dari sekitar 84 ribu jiwa pada 2015 menjadi 64 ribu
jiwa pada 2018, sedangkan penurunan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
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asupan gizi balita hanya 26,78 persen dari sekitar 95
ribu jiwa menjadi 69 ribu jiwa.

Graﬁk 5.21.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Kalimantan Tengah, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah
menunjukkan tren penurunan IKM dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018. Wilayah dengan
penurunan IKM paling progresif adalah Kabupaten
Gunung Mas sementara Kota Palangkaraya tercatat
sebagai daerah dengan penurunan IKM paling
lambat. Lebih lanjut, Kabupaten Murung Raya
tercatat sebagai wilayah dengan IKM tertinggi di
Kalimantan tengah pada 2015 maupun 2018.
Kabupaten Gunung Mas tercatat sebagai
wilayah dengan perbaikan IKM paling signifikan.
Selama kurun waktu 4 tahun, IKM berhasil turun
hingga 0,142 poin. Penurunan ini terjadi karena
adanya penurunan AKM hingga 31,49 persen atau
jumlah penduduk miskin menurun hingga 33,2
ribu orang. Sementara itu, intensitas kemiskinan
turun hingga 5,03 persen. Pada 2018, AKM di
Kabupaten Gunung Mas tersisa 18,09 persen,
ekuivalen 21,1 ribu jiwa penduduk miskin.
Jumlah penduduk miskin multidimensi di
Kabupaten Gunung Mas paling banyak turun pada
indikator kondisi atap, lantai dan dinding, bahan
bakar memasak dan sanitasi. Jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator kondisi
atap, lantai dan dinding rumah turun hingga 94,2
persen dari sekitar 5,5 ribu jiwa menjadi hanya 321

jiwa. Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator bahan bakar memasak
turun hingga 76,05 persen dari sekitar 48 ribu jiwa
menjadi hanya sekitar 11 ribu jiwa. Selain itu,
jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator sanitasi turun hingga 70,99 persen dari
sekitar 41 ribu jiwa menjadi hanya 12 ribu jiwa.
Kota Palangkaraya tercatat sebagai wilayah
dengan perbaikan IKM paling lambat dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018. Meskipun demikian, Kota
Palangkaraya tercatat sebagai wilayah dengan IKM
terendah di 2015 maupun 2018. Jumlah penduduk
miskin multidimensi di wilayah tersebut tercatat
hanya 3,95 persen dari total jumlah penduduk
sekitar 282 ribu jiwa, dimana hampir seluruh
penduduk miskin di kota ini mengalami deprivasi
pada indikator air minum yaitu sebanyak 99,89
persen.
Wilayah dengan nilai IKM terparah pada
2015 maupun 2018 adalah Kabupaten Murung
Raya. AKM di wilayah ini mencapai 38,96 persen,
ekuivalen 45,8 ribu jiwa. Penduduk miskin
multidimensi di Kabupaten Murung Raya banyak
terdeprivasi pada indikator air minum 91,26
persen, sanitasi 88,59 persen dan bahan bakar
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Graﬁk 5.21.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Tengah 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Kalimantan Selatan
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

396.656
JPM (Jiwa)

Keterangan

9,52
AKM (%)

36,72

0,035

Intensitas (%)

IKM

Kota

Desa

67.465

329.192

AKM (%)

3,48

14,79

Intensitas

36,91

36,68

IKM

0,013

0,054

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

85,32%

13,14%

91,52%

17,60%

79,68%

1,29%

PAUD

15,68%
Keberlanjutan
Sekolah

12,24%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Tengah, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Kota Baru

22,03

Kab. Hulu Sungai Tengah

9,61

Kab. Barito Kuala

15,32

Kab. Tanah Laut

8,53

Kab. Banjar

14,71

Kab. Hulu Sungai Utara

5,52

Kab. Tapin

12,12

Kab. Tabalong

3,94

Kab. Tanah Bumbu

10,16

Kota Banjar Baru

2,62

Kab. Hulu Sungai Selatan

9,97

Kota Banjarmasin

1,73

Kab. Balangan

9,70

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Kalimantan Selatan
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Kalimantan Selatan pada kurun waktu 2015–2018
mengalami tren penurunan. Pada 2015 tercatat
AKM di kota dan desa menunjukkan angka sebesar
20,87 persen, sedangkan pada 2018 AKM di kota
dan desa menunjukkan angka sebesar 9,52 persen.
Artinya, AKM di Kalimantan Selatan mengalami
penurunan sebesar 11,35 persen. Angka ini
ekuivalen dengan penurunan jumlah penduduk
miskin sampai 434,3 ribu jiwa. Hingga tahun 2018,
dari keseluruhan penduduk miskin sejumlah 396,7
ribu jiwa, sebanyak 91,52 persen mengalami
deprivasi pada indikator air minum. Dalam skala
nasional,
penurunan
ini
menempatkan
Kalimantan Selatan di peringkat ke-16 dari 34
provinsi pada 2018 dengan nilai indeks 0,059.
Tabel
5.22.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Kalimantan Selatan
pada 2015 hingga 2018. Kemiskinan multidimensi
banyak terjadi di daerah pedesaan dimana AKM
pada 2018 tercatat sebesar 14,79 persen, sedangkan
AKM di kota tercatat hanya sebesar 3,48 persen. Ini
mengindikasikan adanya ketimpangan yang
signifikan antara pembangunan dan pengentasan
kemiskinan di desa dan kota karena AKM di desa
empat kali lipat lebih besar daripada di kota.

Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan kemiskinannya lebih pesat
daripada di kota sehingga menjadi penyumbang
utama penurunan AKM di Kalimantan Selatan.
Dalam kurun waktu empat tahun, terlihat bahwa
AKM di desa turun 15,34 persen, sedangkan di kota
hanya turun 4,8 persen. Artinya, penurunan AKM
di desa tiga kali lebih cepat daripada penurunan
AKM di kota. Lebih lanjut, terlihat bahwa AKM di
desa terus mengalami tren penurunan dari 2015
sampai 2018, sedangkan AKM di kota sempat
mengalami kenaikan dari 2015 sampai 2016
sebanyak 2,47 persen dari 8,28 persen menjadi
10,75 persen.
Di sisi lain, meskipun AKM di Kalimantan
Selatan mengalami tren penurunan, Intensitas
kemiskinan relatif stagnan. Intensitas kemiskinan
di desa lebih tinggi daripada di kota terkecuali pada
2017 di mana Intensitas kemiskinan di kota lebih
tinggi dibandingkan desa. Meskipun demikian,
secara umum, penurunan IKM Kalimantan Selatan
dinilai cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan
IKM Kalimantan Selatan yang turun hampiri
setengahnya dari 0,081 menjadi 0,059.

Tabel 5.22.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Kalimantan Tengah, 2015-2018
Tahun

Keterangan

2016

Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota

2017

Desa
Desa + Kota
Kota

2015

2018

Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

830.937
139.695
691.243
735.222
96.035
614.161
429.926
67.696

20,87
8,28
30,13
18,20
10,75
26,83
10,48
3,74

38,78
3,802
38,94
38,10
3,806
38,19
37,24
38,11

0,081
0,031
0,117
0,071
0,041
0,102
0,039
0,014

362.23
396.656
67.465

15,80
9,52
3,48

37,07
37,07
36,91

0,059
0,059
0,013

329.192

14,79

36,68

0,054

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.22.1 menunjukkan bahwa AKM di
Kalimantan Selatan jauh lebih besar dibandingkan
kemiskinan moneter. Terlihat bahwa pada 2015
hingga 2017, AKM masih mencapai dua digit,
berkebalikan dengan kemiskinan moneter yang
hanya satu digit. Angka kemiskinan moneter
provinsi ini bahkan jauh di bawah rata-rata
nasional. Ini menunjukkan dari sisi pendapatan,
penduduk miskin sudah lebih baik dibandingkan
dengan rata-rata nasional. Meskipun demikian,
masih
terdapat
persoalan
kemiskinan
multidimensi dimana banyak penduduk miskin
yang belum mendapatkan hak dasarnya dari aspek
pendidikan, kesehatan maupun standar hidup
yang layak.

Grafik 5.22.1 juga menunjukkan bahwa
meskipun AKM lebih besar, penurunannya justru
lebih signifikan dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Selama periode 2015 hingga 2018, AKM
turun 11,35 persen. Sementara, angka kemiskinan
moneter hanya turun 0,26 persen. Bahkan ketika
AKM menurun hingga 7,72 persen dari 18,2 persen
pada 2017, angka kemiskinan moneter hanya
turun 0,03 persen. Kondisi ini memperlihatkan
perbaikan kesejahteraan penduduk miskin dari
sisi taraf hidup lebih progresif, sementara
perbaikan kesejahteraan dari sisi moneter
cenderung lambat.

Graﬁk 5.22.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Kalimantan Tengah, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik kemiskinan mengalami penurunan.
Hingga tahun 2018, dari total penduduk miskin di
Kalimantan Selatan sejumlah 397 ribu jiwa, paling
banyak terdeprivasi pada indikator air minum 363
ribu jiwa, sanitasi 338,4 ribu jiwa dan bahan bakar
memasak 316 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada indikator lain dapat dilihat
secara lebih rinci pada Grafik 5.22.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator kondisi
atap, lantai, dan dinding rumah. Penurunan
jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
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indikator tersebut paling signifikan terjadi pada
2016 hingga 2017 yang turun 97,45 persen dari
sekitar 252 ribu jiwa menjadi sekitar 6,4 ribu jiwa.
Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator ini turun hampir 60 kali
lipat dari sekitar 305 ribu jiwa pada 2015 menjadi
hanya sekitar 5 ribu jiwa pada 2018.
Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat
perbaikan yang cukup signifikan pada indikator
keberlanjutan sekolah. Penurunan jumlah miskin
yang terdeprivasi pada indikator tersebut hanya
26,95 persen dari sekitar 66,4 ribu jiwa pada 2015
menjadi sekitar 48,5 ribu jiwa pada 2015.
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Graﬁk 5.22.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Kalimantan Selatan, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.22.3 memperlihatkan bahwa seluruh
kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan
menunjukkan tren penurunan IKM dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018. Wilayah dengan IKM
tertinggi adalah Kabupaten Kota Baru pada 2015
maupun 2018, tetapi daerah ini juga tercatat
sebagai daerah dengan penurunan nilai indeks
paling progresif. Di sisi lain, Kota Banjarmasin
tercatat sebagai daerah dengan penurunan IKM
paling lambat.
Kabupaten Kota Baru tercatat sebagai
wilayah dengan nilai IKM terparah secara
berturut-turut pada 2015 maupun 2018. Pada 2015,
AKM di wilayah ini mencapai 45 persen, ekuivalen
143,6 ribu jiwa dari jumlah penduduk sekitar 319
ribu jiwa. Meskipun pada 2018 AKM di wilayah ini
turun 22,97 persen, jika dibandingkan dengan
wilayah lain AKM di wilayah ini masih tercatat
tinggi yaitu sebesar 22,03 persen dari jumlah
penduduk sekitar 335 ribu jiwa. Pada 2018, jumlah
penduduk miskin multidimensi di wilayah ini
tercatat sebesar 22,03 persen dari total jumlah
penduduk sekitar 335 ribu jiwa. Jumlah penduduk
miskin multidimensi di kabupaten Kota Baru lebih
banyak terdeprivasi pada indikator air minum yaitu
sebanyak 84,2 persen, sanitasi 74,81 persen dan
bahan bakar memasak 65,78 persen.
Meskipun
Kabupaten
Kota
Baru
merupakan wilayah dengan nilai IKM tertinggi,

Kabupaten Kota Baru juga tercatat sebagai wilayah
dengan progres penurunan nilai IKM paling
signifikan. Wilayah ini berhasil menurunkan
jumlah penduduk miskin sebanyak 48,57 persen
dalam kurun waktu 2015 hingga 2018. Jumlah
penduduk miskin multidimensi di Kabupaten Kota
Baru paling banyak turun pada indikator kondisi
atap, lantai, dan dinding rumah, bahan bakar
memasak dan air minum.
Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator kondisi atap, lantai dan dinding
rumah turun hingga 98,68 persen dari sekitar 39
ribu jiwa menjadi hanya 523 jiwa. Lebih lanjut,
jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator bahan bakar memasak turun hingga
61,11 persen dari sekitar 125 ribu jiwa menjadi
hanya sekitar 48,5 ribu jiwa. Selain itu, jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
air minum turun hingga 48,77 persen dari sekitar
121 ribu jiwa menjadi hanya 62 ribu jiwa.
Kota Banjarmasin tercatat sebagai wilayah
dengan nilai IKM paling rendah pada 2015 maupun
2018, tetapi perbaikan IKM di wilayah ini paling
lambat. Namun demikian, jumlah penduduk
miskin multidimensi di wilayah tersebut tercatat
hanya 1,73 persen dari total jumlah penduduk
sekitar 699 ribu jiwa di mana hampir seluruh
penduduk miskin di kota ini mengalami deprivasi
di sektor sanitasi 70,62 persen.
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Graﬁk 5.22.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Selatan 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Kalimantan Timur
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

196.849
JPM (Jiwa)

Keterangan

5,42
AKM (%)

Kota

Desa

62.760

134.089

2,59

11,14

Intensitas

38,30

37,36

IKM

0,010

0,042

JPM (Jiwa)
AKM (%)

37,66

0,020

Intensitas (%)

IKM

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

59,06%

48,19%

96,75%

27,14%

37,03%

0,32%

PAUD

36,78%
Keberlanjutan
Sekolah

10,19%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Tengah, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Mahakam Hulu

12,93

Kab. Kutai Kartanegara

5,91

Kab. Kutai Barat

11,37

Kab. Penajam Paser Utara

4,42

Kab. Kutai Timur

10,87

Kota Samarinda

2,93

Kab. Paser

10,78

Kota Bontang

2,70

Kab. Berau

6,70

Kota Balikpapan

1,64

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Kalimantan Timur
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Kemiskinan multidimensi di Kalimantan Timur
menunjukkan tren menurun selama periode 2015
hingga 2018. Pada 2015, AKM mencapai 9,94
persen, sementara hingga tahun 2018, AKM tersisa
5,42 persen. Artinya AKM menurun hingga 4,52
persen. Angka ini ekuivalen dengan berkurangnya
penduduk miskin sampai 142,9 ribu jiwa. Hingga
tahun 2018, penduduk miskin multidimensi paling
banyak terdeprivasi pada indikator air minum,
yakni 97 persen atau lebih dari 190 ribu jiwa. Dalam
skala nasional, penurunan ini menempatkan
Kalimantan Timur di peringkat ke-29 dari 34
provinsi pada 2018 dengan nilai IKM terendah
mencapai 0,02.
Tabel
5.23.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Kalimantan Timur
pada 2015 hingga 2018. Secara umum, AKM di
Kalimantan Timur termasuk relatif rendah. AKM di
desa tercatat lebih tinggi dibandingkan di kota.
Terlihat pada 2018, AKM di desa mencapai 11,14
persen, sementara di kota mencapai 2,59 persen.
Angka tersebut sangat kontras dan mencapai lebih
dari empat kali kemiskinan di kota. Ini
mengindikasikan adanya ketimpangan yang cukup
lebar antara di desa dan kota.

Meskipun AKM di desa lebih tinggi dibandingkan
kota, penurunan kemiskinan terlihat lebih
signifikan. Selama kurun waktu empat tahun, AKM
di desa menurun 8,37 persen, sementara di kota
1,72 persen. Ini menunjukkan penurunan AKM di
desa mencapai hampir lima kali lipat lebih
signifikan
dibandingkan
kota.
Rata-rata
penurunan angka kemiskinan per tahun di desa
juga lebih tinggi, yakni mencapai 2,79 persen.
Sementara di kota rata-rata penurunannya
mencapai 0,57 persen. Ini menunjukkan
penurunan AKM desa berkontribusi besar dalam
penurunan AKM di Kalimantan Timur.
Secara umum, penurunan AKM paling
besar di desa dan kota terjadi pada 2016, yang
mencapai 2,68 persen. Sayangnya penurunan AKM
di Kalimantan timur tidak diikuti dengan
penurunan intensitas kemiskinan. Intensitas atau
keparahan kemiskinan cenderung stagnan, baik di
desa maupun di kota. Namun demikian, IKM di
wilayah ini mengalami penurunan yang cukup
baik. Pada 2015, IKM di desa dan kota mencapai
0,038, sementara pada 2018 mencapai 0,020.
Artinya, IKM menurun hingga mencapai 0,018.

Tabel 5.23.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Kalimantan Tengah, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

339.780
92.747
247.033
252.667
69635
183.032
208.168
66.799
141.369
196.849
62.760
134.089

9,94
4,31
19,51
7,26
3,11
14,73
5,85
2,84
11,77
5,42
2,59
11,14

38,04
38,55
37,85
38,54
38,14
38,69
38,09
38,58
37,86
37,66
38,30
37,36

0,038
0,017
0,074
0,032
0,012
0,057
0,022
0,011
0,045
0,020
0,010
0,042

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.23.1 menunjukkan bahwa AKM maupun
angka kemiskinan moneter di Kalimantan Timur
berada pada angka yang relatif rendah. AKM di
Kalimantan Timur pada 2015 dan 2016 tercatat
lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Pada 2015 dan 2016, AKM mencapai 9,94
persen dan 7,26 persen. Sementara angka
kemiskinan moneter berada pada angka 6,17
persen dan 6,06 persen. Pada 2017, terjadi
penurunan cukup signifikan yang membuat AKM
lebih rendah dibandingkan kemiskinan moneter.
Pada tahun setelahnya, AKM masih lebih rendah
dibandingkan angka kemiskinan moneter. Ini
menunjukkan bahwa kondisi penduduk miskin di

Kalimantan Timur dilihat dari kebutuhan dasar,
seperti pendidikan, kesehatan dan standar hidup
sudah lebih baik, sementara masih terdapat
permasalahan kemiskinan dari sisi moneter.
Grafik 5.23.1 juga menunjukkan bahwa
AKM menurun lebih signifikan dibandingkan
kemiskinan moneter. Selama 2015 hingga 2018,
AKM menurun sebesar 4,52 persen, sementara
kemiskinan moneter hanya menurun 0,12 persen.
Kondisi
ini
menunjukkan
perbaikan
kesejahteraan penduduk miskin dari aspek taraf
hidup lebih progresif, sementara dari sisi moneter
atau pendapatan cenderung lambat.

Graﬁk 5.23.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Kalimantan Timur, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi
pada
indikator
kemiskinan
multidimensi berangsur-angsur menurun. Pada
2018, dari total penduduk miskin di Kalimantan
Timur sejumlah 197 ribu jiwa, paling banyak
terdeprivasi pada indikator air minum 190,4 ribu
jiwa, sanitasi 116 ribu jiwa dan sumber penerangan
94 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada masing-masing indikator lain
dapat dilihat secara lebih rinci pada Grafik 5.23.2.
Penduduk miskin terdeprivasi pada
indikator kondisi atap, lantai dan dinding
mengalami penurunan paling signifikan di antara
indikator lain, hingga hampir 18 persen selama

PRAKARSA
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empat tahun. Pada 2015, sebanyak 18,2 persen atau
lebih dari 61 ribu penduduk miskin terdeprivasi
pada indikator ini. Akan tetapi, pada 2018, hanya
tersisa 0,3 persen atau 633 penduduk miskin yang
terdeprivasi.
Penurunan penduduk miskin pada
indikator kondisi atap, lantai dan dinding rumah
berkebalikan dengan beberapa indikator lain. Di
Kalimantan Timur, penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator keikutsertaan PAUD
dan asupan gizi balita justru meningkat. Secara
persentase, penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator keikutsertaan pendidikan anak usia
dini meningkat 15,5 persen sementara pada
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indikator asupan gizi balita meningkat 14,3 persen.
Penurunan penduduk miskin yang
terdeprivasi pada kondisi atap, lantai dan dinding
rumah, sanitasi, sumber penerangan maupun
bahan bakar memasak menunjukan bahwa
pengentasan kemiskinan di wilayah ini lebih
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berfokus pada perbaikan infrastruktur. Dengan
adanya peningkatan penduduk miskin yang
terdeprivasi
pada
indikator
keikutsertaan
pendidikan anak usia dini dan asupan gizi balita
mengindikasikan pemerintah daerah agar lebih
berfokus pada penanganan masalah tersebut.

Graﬁk 5.23.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur,
hampir seluruh daerah mengalami perbaikan IKM
dari 2015 hingga 2018, Kabupaten Mahakam Hulu
terlihat mengalami perbaikan indeks paling
signifikan, padahal wilayah ini memiliki nilai IKM
tertinggi. Sementara Kota Samarinda sebagai
ibukota provinsi mengalami IKM yang stagnan,
meskipun nilai IKM rendah.
Grafik 5.23.3 menunjukkan bahwa selama
kurun waktu empat tahun, IKM di Kabupaten
Mahakam Hulu menurun signifikan hingga 0,138.
AKM berhasil turun sebesar 30 persen, sejalan
dengan penurunan keparahan kemiskinan hingga
7 persen. Ini didukung oleh penurunan penduduk
miskin multidimensi yang terdeprivasi pada
beberapa indikator.
Penurunan jumlah penduduk miskin
multidimensi di Kabupaten Mahakam Hulu paling
signifikan terjadi pada indikator kondisi atap,
lantai dan dinding. Pada 2015, terdapat 6.515

penduduk yang terdeprivasi, sementara pada 2018,
tidak ada lagi penduduk yang terdeprivasi pada
indikator tersebut. Selain itu, penurunan
penduduk miskin pada indikator air minum
mencapai 7.979 jiwa atau 4,72 persen. Akan tetapi,
hingga 2018, indikator ini masih menjadi
permasalahan utama penduduk miskin di
Kabupaten Mahakam Hulu. Pada tahun tersebut,
penduduk miskin multidimensi yang terdeprivasi
pada indikator air minum mencapai 92,6 persen
atau setara dengan 3.348 ribu jiwa.
Sedikit berbeda dengan Kota Samarinda
dengan IKM stagnan selama periode 2015 hingga
2018. Meskipun demikian, AKM di Kota Samarinda
sangat rendah, hanya mencapai 2,93 persen. Dari
total penduduk miskin multidimensi sejumlah 25
ribu di wilayah ini, sebanyak lebih dari 24 ribu jiwa
atau 98 persen terdeprivasi pada indikator air
minum.
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Graﬁk 5.23.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Timur 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

185

Provinsi Kalimantan Utara
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

87.763

12,36

JPM (Jiwa)

AKM (%)

38,52

0,048

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

29.055

58.707

AKM (%)

7,04

19,75

Intensitas

38,96

38,3

IKM

0,027

0,076

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

54,12%

36,68%

98,12%

71,22%

28,87%

0%

PAUD

25,99%
Keberlanjutan
Sekolah

12,45%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Utara, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Tana Tidung

25,50

Kab. Nunukan

14,20

Kab. Malinau

17,80

Kota Tarakan

6,70

Kab. Bulungan

14,50

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Kalimantan Utara
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Kalimantan Utara menunjukkan tren menurun
selama kurun waktu 2015 hingga 2018. Pada 2015,
AKM di kota dan desa mencapai 22,95 persen,
sementara pada 2018, AKM tersisa 12,36 persen. Ini
berarti AKM menurun hingga 10,59 persen atau
ekuivalen dengan penurunan jumlah penduduk
miskin sebesar lebih dari 58 ribu jiwa. Hingga 2018,
dari keseluruhan jumlah penduduk miskin 88 ribu
jiwa, sebanyak 98,1 persennya terdeprivasi pada
indikator air minum. Dalam skala nasional,
penurunan ini menempatkan Kalimantan Utara di
peringkat ke-11 dari 34 provinsi pada 2018 dengan
nilai indeks 0,048.
Tabel
5.24.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Kalimantan Utara
pada 2015 hingga 2018. AKM di desa menunjukkan
nilai yang lebih tinggi dibandingkan kota. Ini
menunjukkan penduduk miskin multidimensi
lebih banyak terkonsentrasi di wilayah pedesaan.
Terlihat hingga tahun 2018, AKM di desa mencapai
19,75 persen, sementara di kota mencapai 7,04
persen. Angka ini menunjukkan bahwa AKM desa
mencapai lebih dari dua kali lipat AKM kota, yang
mengindikasikan
terjadinya
ketimpangan

pembangunan maupun pengentasan kemiskinan.
AKM di desa tercatat lebih tinggi, tetapi
proses penurunan kemiskinannya lebih pesat
dibandingkan di kota. Penurunan AKM paling
signifikan terjadi pada tahun 2017, yakni sebanyak
5,24 persen yang terjadi karena kontribusi
penurunan AKM di desa yang mencapai 12,57
persen. Sementara pada tahun yang sama, AKM di
kota meningkat 0,4 persen. Rata-rata penurunan
AKM di desa pun lebih tinggi dibandingkan kota.
Rata-rata penurunan AKM tiap tahun selama 2015
hingga 2018 mencapai 5,66 persen, sementara di
kota 1,68 persen.
Meskipun AKM di Kalimantan Utara
mengalami tren penurunan, intensitas kemiskinan
relatif stagnan. Intensitas atau keparahan
kemiskinan antara di desa dan kota tidak berbeda
jauh. Keparahan kemiskinan di kota selama 2015
hingga 2017 menurun, tetapi pada 2018 justru
meningkat. Sementara keparahan kemiskinan di
desa fluktuatif. Lebih lanjut, nilai IKM Kalimantan
Utara lebih tinggi dibandingkan nasional. Nilai
IKM kota maupun desa menunjukkan penurunan
yang relatif lambat.

Tabel 5.24.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Kalimantan Utara, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

146.264
43.039
103.226
147.513
42.552
104.961
117.187
46.066
71.121
87.763
29.055
58.707

22,95
12,08
36,73
22,35
11,32
36,95
17,11
11,72
24,38
12,36
7,04
19,75

39,09
39,08
39,10
37,93
38,11
37,85
38,48
37,23
39,29
38,52
38,96
38,3

0,090
0,047
0,144
0,086
0,043
0,140
0,066
0,044
0,096
0,048
0,027
0,076

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.24.1 menunjukkan bahwa AKM di
Kalimantan Utara jauh lebih tinggi dibandingkan
angka kemiskinan moneter. Terlihat bahwa AKM
masih pada angka dua digit, berkebalikan dengan
kemiskinan moneter yang hanya satu digit. Angka
kemiskinan moneter provinsi ini bahkan di bawah
rata-rata nasional. Ini menunjukkan meskipun
dari sisi pendapatan masyarakat penduduk miskin
sudah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata
nasional tetapi masih terdapat persoalan
kemiskinan multidimensi di mana banyak
penduduk miskin yang belum mendapatkan hak
pendidikan, kesehatan maupun standar hidup
yang layak.
AKM Kalimantan Utara pada 2015 hingga
2018 tercatat lebih tinggi, seperti terlihat pada

Grafik 5.24.1. Pada 2015, AKM mencapai lebih dari
tiga kali angka kemiskinan moneter. Di sisi lain,
pada 2015, AKM tercatat mencapai 22,95 persen,
sementara pada 2018 angka kemiskinan moneter
mencapai 6,28 persen. Namun demikian,
penurunan AKM terlihat lebih signifikan. Selama
kurun waktu empat tahun, AKM menurun hingga
10 persen. Ini berkebalikan dengan kemiskinan
moneter yang justru meningkat hingga 0,7 persen.
Angka ini meningkat hingga mencapai 7,09 persen
pada 2017, kemudian sedikit menurun pada tahun
setelahnya. Di sisi lain, pada tahun yang sama,
AKM menurun hingga 5,24 persen, meskipun
nilainya hampir dua kali lipat dari angka
kemiskinan moneter.

Graﬁk 5.24.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Kalimantan Utara, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi
pada
indikator
kemiskinan
multidimensi berangsur-angsur menurun. Hingga
tahun 2018, dari total penduduk miskin sejumlah
88 ribu jiwa, lebih dari 86 ribu jiwa terdeprivasi
pada indikator air minum dan lebih dari 62 ribu
jiwa terdeprivasi pada indikator bahan bakar
memasak. Jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada masing-masing indikator lain
dapat dilihat secara lebih rinci pada Grafik 5.24.2.
Penduduk miskin yang terdeprivasi pada
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indikator air minum mengalami penurunan paling
signifikan dibandingkan indikator lain. Dari lebih
dari 141 ribu jiwa yang terdeprivasi pada indikator
ini pada 2015, berkurang sebesar lebih dari 55 ribu
jiwa hingga tahun 2018. Akan tetapi, secara
persentase penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator sumber penerangan lebih banyak
berkurang. Pada 2015, penduduk yang terdeprivasi
pada indikator ini mencapai 48 persen. Sementara
empat tahun kemudian tersisa 37 persen penduduk
yang terdeprivasi pada sektor tersebut.
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Selama empat tahun, penurunan jumlah penduduk
yang terdeprivasi pada indikator asupan gizi balita,
keberlanjutan
sekolah,
dan
keikutsertaan
pendidikan anak usia dini termasuk rendah.
Selama empat tahun, penurunan penduduk miskin
terdeprivasi pada indikator berturut-turut asupan
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gizi balita 8.402 jiwa, keikutsertaan pendidikan
anak usia dini 4.744 jiwa dan keberlanjutan sekolah
1.603 jiwa. Ini menandakan pemerintah perlu
fokus untuk menangani permasalahan tersebut
dalam mengentaskan penduduk dari kemiskinan.

Graﬁk 5.24.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Kalimantan Utara, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Dari lima kabupaten dan kota di Kalimantan Utara,
seluruh daerah mengalami penurunan nilai IKM.
Penurunan nilai indeks terbesar terjadi di
Kabupaten Nunukan. Lebih lanjut, Kabupaten Tana
Tidung sebagai wilayah dengan IKM tertinggi
mengalami penurunan yang relatif signifikan.
Sementara itu, Kota Tarakan sebagai ibukota
Kalimantan Utara mengalami penurunan paling
lambat di antara daerah lain di provinsi ini.
KM di Kabupaten Nunukan pada 2015
sebesar 0,131, sementara pada 2018 sebesar 0,056.
Ini menunjukkan IKM menurun hingga 0,075 (lihat
Grafik 5.24.3). Penurunan indeks disebabkan oleh
turunnya
AKM
yang
cukup
signifikan
dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di
Kalimantan Utara, yakni mencapai 28,7 persen.
Meskipun demikian, penurunan angka kemiskinan
tidak diikuti dengan penurunan keparahan
kemiskinan. Hingga tahun 2018, dari sejumlah 28
ribu penduduk miskin, paling banyak terdeprivasi
pada indikator air minum 99,18 persen, sanitasi
69,27 persen dan bahan bakar memasak 52,18
persen.

Selama empat tahun, Kabupaten Tana
Tidung sebagai wilayah dengan kemiskinan
multidimensi tertinggi mengalami penurunan nilai
IKM 0,051. Pada 2018, AKM di desa dan kota di
wilayah ini mencapai 25,46 persen. Angka ini turun
dibandingkan pada 2015 yang mencapai 38,68
persen. Penurunan angka kemiskinan tidak diikuti
dengan turunnya intensitas kemiskinan. Selama
2015 hingga 2018, intensitas kemiskinan berada
pada angka 36 persen. Hingga tahun 2018, dari
6.728 penduduk miskin multidimensi di kabupaten
ini, lebih dari 99 persen atau 6.707 jiwa mengalami
deprivasi pada indikator air minum, sementara
85,65 persen atau 5.763 jiwa terdeprivasi pada
indikator bahan bakar memasak. Selain itu, 60,13
persen atau 4.046 jiwa terdeprivasi pada indikator
sumber penerangan.
Kota Tarakan sebagai ibukota provinsi
Kalimantan Utara mengalami penurunan IKM
hingga 0,023. Meskipun demikian, AKM di wilayah
ini paling rendah diantara daerah lain di
Kalimantan Utara. Pada 2018, AKM di desa dan kota
mencapai 6,7 persen, ekuivalen dengan jumlah

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Indeks Kemiskinan Multidimensi indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

190

penduduk miskin sebesar 17 ribu jiwa. Angka ini
lebih rendah dibandingkan pada 2015 yang
mencapai 12,7 persen. Dari total penduduk miskin
pada 2018, sebanyak 99,8 persen mengalami

deprivasi pada indikator air minum. Selain itu,
penduduk miskin multidimensi juga sebanyak 57,7
persen terdeprivasi pada indikator sanitasi dan
43,35 persen pada indikator asupan gizi balita.

Graﬁk 5.24.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Utara 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Sulawesi Utara
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

175.699
JPM (Jiwa)

7,09
AKM (%)

Keterangan

Kota

Desa

JPM (Jiwa)

64.113

111.586

5,15

9,04

Intensitas

37,76

37,8

IKM

0,019

0,034

AKM (%)

37,79

0,027

Intensitas (%)

IKM

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

77,24%

8,66%

83,58%

70,17%

30,66%

11,24%

PAUD

27,80%
Keberlanjutan
Sekolah

11,22%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Utara, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Siau Tagulandang Biaro

18,20

Kab. Bolaang Mongondow Timur

6,14

Kab. Bolaang Mongondow Utara

15,66

Kab. Minahasa Utara

5,29

Kab. Kepulauan Talaud

13,98

Kab. Minahasa

4,43

Kab. Kepulauan Sangihe

13,16

Kab. Minahasa Selatan

4,12

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

11,25

Kab. Minahasa Tenggara

3,39

Kab. Bolaang Mongondow

10,33

Kota Kotamobagu

3,18

Kota Bitung

6,72

Kota Tomohon

1,49

Kota Manado

6,21

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2018
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Sulawesi Utara
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Sulawesi Utara menunjukkan tren menurun
selama periode 2015–2018. Pada 2015, tercatat AKM
di kota dan desa sebesar 12,2 persen, sementara
pada 2018 AKM tersisa 7,09 persen. Ini berarti AKM
menurun sebesar 5,11 persen, ekuivalen dengan
penurunan jumlah penduduk miskin hingga lebih
dari 118 ribu jiwa. Dari keseluruhan penduduk
miskin sejumlah 175 ribu orang pada 2018,
sebanyak 98 persen mengalami deprivasi pada
indikator air minum. Dalam skala nasional,
penurunan ini menempatkan Sulawesi Utara di
peringkat ke-25 dari 34 provinsi pada 2018 dengan
nilai indeks 0,027.
Tabel
5.25.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Sulawesi Utara pada
2015 hingga 2018. Kemiskinan multidimensi di
wilayah ini lebih banyak terjadi di desa. AKM di
kota termasuk relatif rendah, yakni kurang dari 10
persen. Sementara AKM di desa pada 2015 hingga
2017 masih di atas 10 persen. Namun demikian,
pada 2018, AKM di desa terus menurun hingga
tersisa 9,04 persen. Sementara pada tahun yang

sama, AKM di kota tercatat sebesar 5,15 persen.
Tingkat penurunan AKM Sulawesi Utara
yang terjadi di desa lebih signifikan dibandingkan
di kota, meskipun selisihnya tidak terlalu jauh.
Selama empat tahun, penurunan AKM di desa
mencapai 5,31 persen, sementara di kota mencapai
4,48 persen. Penurunan AKM di desa paling
signifikan terjadi pada 2016 yakni sebesar 2,64
persen, sementara di kota terjadi pada 2017, yakni
sebesar 2,21 persen.
Di sisi lain, intensitas atau keparahan
kemiskinan di wilayah ini menunjukkan nilai yang
cenderung stagnan. Keparahan kemiskinan antara
di desa dan kota tidak berbeda jauh. Keparahan
kemiskinan di kota selama 2015 hingga 2017
tercatat meningkat, kemudian menurun pada 2018.
Sementara keparahan kemiskinan di desa
cenderung turun. Namun demikian, nilai IKM
mengalami penurunan yang relatif signifikan.
Pada 2015 IKM mencapai 0,046, sementara pada
2018 tersisa 0,027. Ini menunjukkan nilai IKM
turun hampir separuhnya.

Tabel 5.25.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Sulawesi Utara, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

294.572
106.066
188.506
253.385
79.255
174.131
209.186
64.259
144.927
175.699
64.113

12,20
9,63
14,35
10,42
6,99
13,43
8,52
5,52
11,22
7,09
5,15

37,81
37,12
38,2
38,95
37,69
37,86
37,87
38,09
37,78
37,79
37,76

0,046
0,036
0,055
0,041
0,026
0,051
0,032
0,021
0,042
0,027
0,019

111.586

9,04

37,8

0,034

Sumber: Estimasi PRAKARSA

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Indeks Kemiskinan Multidimensi indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

194

Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.25.1 menunjukkan bahwa AKM Sulawesi
Utara pada tahun 2015 hingga 2017 tercatat lebih
tinggi, dibandingkan kemiskinan moneter.
Namun demikian, pada 2018, AKM tercatat lebih
kecil dibandingkan kemiskinan moneter. Pada
2015 dan 2016, AKM tercatat masih mencapai dua
digit, sampai pada 2017 AKM mencapai satu digit.
Sementara itu, angka kemiskinan moneter
Sulawesi Utara sejak tahun 2015 sudah mencapai
satu digit. Kondisi ini memperlihatkan bahwa
penduduk miskin di Sulawesi Utara dari sisi taraf
hidup maupun moneter sama-sama sudah lebih
baik.

Grafik 5.25.1 juga menunjukkan bahwa
penurunan AKM lebih signifikan dibandingkan
kemiskinan moneter. Selama periode 2015 hingga
2018, AKM turun hingga 5,11 persen, sementara
angka kemiskinan moneter hanya turun 1,12
persen. Rata-rata penurunan AKM mendekati 2
persen tiap tahunnya, sementara kemiskinan
moneter hanya 0,4 persen per tahun. Ini
menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan
penduduk miskin dari sisi taraf hidup lebih
progresif, sementara perbaikan kesejahteraan
dari sisi moneter atau pendapatan cenderung
lambat.

Graﬁk 5.25.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Sulawesi Utara, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara
umum,
jumlah
penduduk
miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik
kemiskinan
mengalami
tren
penurunan. Dari total penduduk miskin di Sulawesi
Utara sejumlah 176 ribu jiwa, banyak yang
terdeprivasi pada indikator air minum 147 ribu jiwa,
sanitasi 136 ribu jiwa dan bahan bakar memasak 123
ribu. Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada masing-masing indikator lain dapat dilihat
secara lebih rinci pada Grafik 5.25.2.
Penduduk miskin multidimensi yang
terdeprivasi pada indikator bahan bakar memasak
dan sanitasi mengalami penurunan paling signifikan.
Hingga tahun 2018, penduduk miskin terdeprivasi
pada indikator bahan bakar memasak berkurang
separuhnya atau sejumlah 125 ribu jiwa. Sementara
PRAKARSA
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pada indikator sanitasi berkurang hingga 115 ribu
jiwa, turun signifikan dibandingkan pada 2015 yang
mencapai 248,3 ribu jiwa. Sementara pada indikator
sanitasi pada 2018 tersisa 135,7 ribu jiwa atau
berkurang hingga 115 ribu jiwa dibandingkan pada
2015 yang mencapai 251,1 ribu jiwa.
Di sisi lain, tidak terdapat perbaikan cukup
signifikan pada indikator keikutsertaan pendidikan
anak usia dini. Penurunan penduduk miskin pada
indikator ini hanya mencapai 1.640 jiwa, paling
sedikit dibandingkan penurunan pada indikator lain.
Ini menunjukkan pengentasan kemiskinan pada
indikator ini berjalan lambat. Sama halnya dengan
indikator asupan gizi balita yang hanya berkurang 9,6
ribu jiwa. Ini menunjukkan pengentasan kemiskinan
pada indikator ini berjalan lambat.
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Graﬁk 5.25.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Sulawesi Utara, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Dari 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara,
sebagian besar daerah mengalami penurunan IKM.
Namun demikian, terdapat satu daerah dengan
IKM yang justru meningkat, yakni Kabupaten Siau
Tagulandang Biaro, seperti terlihat pada Grafik
5.25.3. Sementara itu, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara yang tercatat sebagai daerah
termiskin di Sulawesi Utara justru mengalami
penurunan IKM paling signifikan.
Nilai IKM di Kabupaten Siau Tagulandang
Biaro meningkat sejumlah 0,007 selama 2015
hingga 2018, seperti terlihat pada Grafik 5.25.3. Ini
terjadi karena adanya peningkatan penduduk
miskin sejumlah 1.564 jiwa atau 2 persen dari total
penduduk. Selain itu, keparahan kemiskinan
daerah ini meningkat hingga 2 persen.
Peningkatan keparahan ini terjadi karena
peningkatan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator air minum, sumber
penerangan, dan bahan bakar memasak.
Selama empat tahun, penduduk miskin
yang terdeprivasi pada indikator air minum
meningkat sebanyak 3.704 jiwa atau 21,28 persen.
Sementara pada indikator sumber penerangan
meningkat sebanyak 2.304 jiwa atau sebesar 14,27
persen dan bahan bakar memasak sebanyak 1.317
jiwa atau sebesar 0,93 persen. Lebih lanjut, hingga
2018, penduduk miskin multidimensi di wilayah ini
paling banyak terdeprivasi pada indikator air

minum 94,26 persen dan bahan bakar memasak
81,46 persen.
Sementara itu, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara mengalami penurunan nilai
indeks paling signifikan, yakni sebesar 0,068. Hal
ini terjadi karena penurunan angka dan keparahan
kemiskinan multidimensi yang relatif tinggi
dibandingkan kabupaten dan kota lain di Sulawesi
Utara. AKM menurun hingga 15,77 persen,
sementara keparahan kemiskinan menurun 3,36
persen.
Penurunan penduduk miskin yang
terdeprivasi paling signifikan terjadi pada
indikator kondisi atap, lantai dan dinding.
Penurunan pada indikator ini mencapai 45,02
persen. Dari total 10.761 penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator tersebut pada 2015,
tidak ada lagi yang terdeprivasi pada 2018. Selain
itu, penurunan pada indikator sanitasi juga
menurun cukup signifikan. Penurunan tersebut
mencapai 27,09 persen.

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Indeks Kemiskinan Multidimensi indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

196

Graﬁk 5.25.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Utara 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

197

Provinsi Sulawesi Tengah
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

518.055

17,27

JPM (Jiwa)

AKM (%)

37,59

0,065

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

JPM (Jiwa)

77.179

440.876

AKM (%)

9,21

20,40

Intensitas

37,19

37,66

IKM

0,034

0,077

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

89,05%

21,68%

71,33%

88,77%

22,22%

9,04%

PAUD

14,29%
Keberlanjutan
Sekolah

9,87%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Tengah, 2018 (dalam persen)

Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Banggai Laut

30,11

Kab. Toli-Toli

17,36

Kab. Banggai Kepulauan

26,10

Kab. Morowali Utara

17,26

Kab. Buol

24,87

Kab. Banggai

15,36

Kab. Tojo Una-Una

24,53

Kab. Morowali

9,16

Kab. Sigi

24,34

Kota Palu

6,03

Kab. Parigi Moutong

23,24

Kab.Poso

4,97

Kab. Donggala

18,02

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Sulawesi Tengah
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Sulawesi Tengah pada kurun waktu 2015 hingga
2018 mengalami penurunan. Pada 2015, AKM di
kota dan desa mencapai 31,46 persen, sedangkan
pada 2018 berada pada angka 17,27 persen. Artinya,
AKM di Sulawesi Tengah berkurang hingga 14,19
persen. Angka ini ekuivalen dengan penurunan
jumlah penduduk miskin hingga 387 ribu jiwa.
Sampai tahun 2018, dari keseluruhan penduduk
miskin sebesar 518 ribu jiwa, sebanyak 89,04
persen atau 461 ribu jiwa terdeprivasi pada
indikator sanitasi. Dalam skala nasional,
penurunan ini menempatkan Sulawesi Tengah
sebagai salah satu provinsi termiskin yaitu di
peringkat ke-7 dari 34 provinsi pada 2018, dengan
nilai indeks 0,065.
Tabel
5.26.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Sulawesi Tengah pada
2015 hingga 2018. Kemiskinan multidimensi di
Sulawesi Tengah lebih banyak terjadi di desa.
Terlihat pada 2018, AKM di desa tercatat sebesar
20,40 persen. Sementara itu, AKM di kota tercatat
hanya 9,21 persen, lebih dari separuh AKM di desa.
Ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan
pembangunan dan pengentasan kemiskinan
antara desa dan kota.

Meskipun AKM di desa lebih dari tinggi
dua kali lipat dibandingkan di kota, terlihat
penurunannya lebih signifikan. Penurunan ini
berkontribusi pada penurunan AKM di Sulawesi
Tengah. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018,
terlihat bahwa AKM di desa menurun 16,69 persen,
sementara di kota menurun 5,21 persen.
Penurunan AKM Sulawesi Tengah paling signifikan
terjadi pada 2017, yakni mencapai 8 persen.
Penurunan ini terjadi karena AKM di desa
menurun hingga 8,98 persen. Di sisi lain, pada
2018, angka kemiskinan di kota justru meningkat
sebesar 1,2 persen, padahal di desa menurun
sebesar 5,26 persen.
Di sisi lain, meskipun AKM di Sulawesi
Tengah mengalami tren penurunan, intensitas
atau keparahan kemiskinan relatif stagnan. Selama
kurun waktu 2015 hingga 2018, keparahan
kemiskinan di desa meskipun lebih parah
dibandingkan
kota,
penurunannya
lebih
signifikan. Meskipun demikian, penurunan IKM
Sulawesi Tengah dinilai cukup baik. Hal ini
ditunjukkan dengan yang turun hampir
separuhnya dari 0,124 menjadi 0,065.

Tabel 5.26.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

905.528
102.959
802.569
852.199
100.829
751.370
622.936
61.474
561.462
518.055
77.179
440.876

31,46
14,42
37,09
29,28
13,60
34,64
21,08
8,01
25,66
17,27
9,21
20,40

39,52
37,21
39,82
39,45
37,97
39,65
39,19
37,13
39,41
37,59
37,19
37,66

0,124
0,054
0,148
0,117
0,052
0,137
0,083
0,030
0,101
0,065
0,034
0,077

Sumber: Estimasi PRAKARSA
PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.26.1 menunjukkan bahwa AKM di
Sulawesi Tengah lebih tinggi dibandingkan angka
kemiskinan moneter. Pada 2015, AKM dan angka
kemiskinan moneter terpaut cukup jauh,
mencapai dua kali lipat lebih tinggi. AKM
mencapai 31,46 persen pada tahun tersebut,
sementara angka kemiskinan moneter mencapai
14,37 persen. Lebih lanjut, pada 2018 penurunan
AKM yang lebih signifikan menjadikan nilainya
tidak terpaut jauh dengan kemiskinan moneter.
Pada tahun tersebut, AKM mencapai 17,27 persen
sementara angka kemiskinan moneter mencapai
13,85 persen. Ini menunjukkan bahwa meskipun
penduduk miskin di Sulawesi Tengah di satu sisi
telah membaik dari sisi pendapatan, masih
terdapat persoalan kemiskinan multidimensi,

dimana masih banyak penduduk miskin yang
terdeprivasi pada aspek pendidikan, kesehatan
dan standar hidup layak.
Grafik 5.26.1 juga memperlihatkan bahwa
meskipun nilai AKM lebih tinggi, penurunannya
justru lebih signifikan dibandingkan kemiskinan
moneter. Selama periode 2015 hingga 2018, AKM
menurun hingga 14,19 persen. Tetapi penurunan
angka kemiskinan moneter hanya mencapai 0,52
persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
perbaikan kesejahteraan penduduk miskin dari
sisi taraf hidup lebih progresif, sementara
perbaikan kesejahteraan dari sisi moneter
berjalan lambat.

Graﬁk 5.26.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Sulawesi Utara, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik
kemiskinan
mengalami
tren
penurunan. Hingga tahun 2018, dari total
penduduk miskin di Sulawesi Tengah sejumlah 518
ribu jiwa, paling banyak terdeprivasi pada
indikator sanitasi yang mencapai 461 ribu jiwa.
Selain itu, penduduk miskin juga banyak
terdeprivasi pada indikator bahan bakar memasak
339 ribu jiwa dan air minum 369 ribu jiwa. Jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada
masing-masing indikator lain dapat dilihat secara
PRAKARSA
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lebih rinci pada Grafik 5.26.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator bahan
bakar memasak. Tercatat jumlah penduduk yang
terdeprivasi pada indikator tersebut pada 2015
mencapai 893 ribu jiwa, sementara pada 2018 turun
menjadi 460 ribu jiwa. Artinya, selama empat tahun
penduduk miskin multidimensi yang terdeprivasi
pada indikator tersebut berkurang hingga 433 ribu
jiwa. Selain itu, dari sejumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada indikator sanitasi pada 2015
sebanyak 801 ribu jiwa, pada 2018 tersisa 461 ribu
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jiwa. Artinya, penduduk miskin terdeprivasi pada
indikator sanitasi berkurang hingga 340 ribu jiwa.
Di sisi lain, penurunan penduduk miskin
terdeprivasi pada indikator keberlanjutan sekolah,
keikutsertaan PAUD, dan asupan gizi balita tercatat
lambat. Selama empat tahun, penurunan pada
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indikator tersebut masing-masing 9.995 jiwa,
28.900 jiwa dan 42.304 jiwa. Ini menunjukkan
bahwa pengentasan kemiskinan di Sulawesi
Tengah masih fokus pada pembangunan
infrastruktur
dibandingkan
pembangunan
kesehatan dan pendidikan.

Graﬁk 5.26.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.26.3 memperlihatkan perbandingan IKM
menurut kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Dari 13 kabupaten dan kota di provinsi ini,
keseluruhan daerah mengalami perbaikan IKM.
Selama tahun 2015 hingga 2018, penurunan IKM
provinsi ini paling signifikan terjadi di Kabupaten
Morowali Utara. Sementara itu, Kabupaten Parigi
Moutong yang tercatat sebagai daerah termiskin di
Sulawesi Tengah mengalami penurunan IKM relatif
signifikan.
Selama empat tahun, IKM di kabupaten ini
berhasil turun hingga 0,107. Penurunan indeks
Kabupaten Morowali Utara turut disumbang
dengan adanya penurunan angka maupun
keparahan kemiskinan multidimensi. Penurunan
AKM mencapai 22 persen, ekuivalen dengan
penurunan jumlah penduduk miskin hingga 25
ribu jiwa. Sementara itu, keparahan kemiskinan
juga turun hingga 6,13 persen.
Penurunan keparahan kemiskinan turut
disumbang oleh penurunan persentase penduduk

miskin yang terdeprivasi pada indikator kondisi
atap, lantai, dan dinding dan sumber penerangan.
Penurunan
paling
signifikan
tersebut
masing-masing mencapai 39,08 persen atau 20 ribu
jiwa pada indikator kondisi atap, lantai dan dinding
serta 21,82 persen atau 23 ribu jiwa pada indikator
sumber penerangan. Hingga tahun 2018, penduduk
miskin multidimensi di Kabupaten Morowali Utara
masih banyak yang mengalami masalah pada
indikator sanitasi 92,28 persen, bahan bakar
memasak 75,08 persen dan air minum 56,89
persen.
Meskipun
tercatat
sebagai
daerah
termiskin, Kabupaten Parigi Moutong mengalami
penurunan IKM yang relatif signifikan. IKM di
kabupaten ini menurun hingga 0,094. Ini sejalan
dengan penurunan AKM sebesar 22 persen,
ekuivalen dengan penurunan 96 ribu jiwa.
Sementara itu, keparahan kemiskinan menurun
hingga 2 persen.
Penurunan keparahan kemiskinan turut
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disumbang oleh penurunan persentase penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator kondisi
atap, lantai, dan dinding dan sumber penerangan.
Penurunan
paling
signifikan
tersebut
masing-masing mencapai 15,53 persen atau 36 ribu
jiwa pada indikator kondisi atap, lantai dan dinding

serta 15,19 persen atau 43 ribu jiwa pada indikator
sumber penerangan. Pada 2018, penduduk miskin
multidimensi di wilayah ini paling banyak
mengalami permasalahan pada indikator sanitasi
92,81 persen, bahan bakar memasak 80,13 persen
dan air minum 79,47 persen.

Graﬁk 5.26.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Tengah 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Sulawesi Selatan
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

496.278

5,67

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Keterangan

Kota

Desa

102.995

393.283

2,82

7,7

Intensitas

38,66

38,24

IKM

0,011

0,029

JPM (Jiwa)
AKM (%)

38,33

0,022

Intensitas (%)

IKM

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

74,63%

22,32%

80,65%

53,59%

36,07%

8,01%

PAUD

33,50%
Keberlanjutan
Sekolah

12,95%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Tana Toraja

21,05

Kab. Takalar

4,14

Kab. Toraja Utara

15,36

Kab. Bone

4,13

Kab. Enrekang

13,54

Kab. Soppeng

3,91

Kab. Luwu Utara

11,42

Kab. Gowa

3,30

Kab. Kepulauan Selayar

11,27

Kab. Sidenreng Rappang

3,18

Kab. Pangkajene dan Kepulauan

9,05

Kab. Bulukumba

3,15

Kab. Sinjai

8,81

Kab. Barru

3,12

Kab. Luwu

8,58

Kab. Wajo

3,07

Kab. Luwu Timur

7,33

Kota Makassar

2,83

Kab. Pinrang

5,79

Kota Parepare

2,81

Kab. Maros

5,74

Kab. Bantaeng

2,50

Kab. Jeneponto

4,54

Kota Palopo

2,04

Sumber: Estimasi PRAKARSA
PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Sulawesi Selatan
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di Sulawesi
Selatan pada kurun waktu 2015–2018 mengalami tren
penurunan. Pada 2015, tercatat AKM di kota dan di
desa menunjukkan angka sebesar 13,32 persen.
Sementara itu, pada 2018 AKM di kota dan desa
menunjukkan angka sebesar 5,67 persen. Artinya,
AKM menurun hingga 7,65 persen. Angka ini
ekuivalen dengan penurunan jumlah penduduk
miskin sebesar lebih dari 636 ribu jiwa. Hingga tahun
2018, dari keseluruhan penduduk miskin sejumlah
496 ribu jiwa, sebanyak 80,65 persen mengalami
deprivasi pada indikator air minum. Dalam skala
nasional, penurunan ini menempatkan Sulawesi
Selatan di peringkat ke-27 dari 34 provinsi pada 2018
dengan nilai indeks 0,022.
Tabel
5.27.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Sulawesi Selatan pada
tahun 2015 hingga 2018. AKM Sulawesi Selatan
tercatat lebih tinggi di desa dibandingkan di kota.
Terlihat pada 2018, AKM di desa mencapai 7,7
persen, sementara di kota mencapai 2,82 persen.
AKM di desa ini mencapai hampir tiga kali lipat AKM
di kota. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan
yang cukup lebar antara pembangunan dan
pengentasan kemiskinan di desa dan kota.

Meskipun AKM di desa lebih tinggi
dibandingkan kota, penurunan kemiskinan terlihat
lebih signifikan. Selama kurun waktu empat tahun,
AKM di desa menurun 10,65 persen, sementara di
kota 2,06 persen. Ini menunjukkan penurunan AKM
di desa mencapai 5 kali lipat lebih progresif
dibandingkan kota. Rata-rata penurunan angka
kemiskinan per tahun di desa juga lebih tinggi, yakni
mencapai 3,55 persen. Sementara di kota rata-rata
penurunannya mencapai 0,69 persen. Ini
menunjukkan penurunan AKM desa berkontribusi
besar dalam penurunan AKM di Sulawesi Selatan.
Secara umum, penurunan AKM paling
besar di desa dan kota terjadi pada tahun 2017, yang
mencapai 4,19 persen. Ini terjadi karena AKM di
desa menurun hingga 5,49 persen. Sayangnya
penurunan AKM di Sulawesi Selatan tidak diikuti
dengan penurunan intensitas kemiskinan. Intensitas
atau keparahan kemiskinan cenderung stagnan,
bahkan sedikit meningkat di kota. Namun demikian,
IKM di wilayah ini mengalami penurunan yang
cukup baik. Pada 2015, IKM di desa dan kota
mencapai 0,053, sementara pada 2018 mencapai
0,022. Artinya, IKM menurun hingga 0,031.

Tabel 5.27.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

1.132.702
155.093
977.609
977.350
151.659
825.691
623.640
92.434
531.206
496.278
102.995
393.283

13,32
4,88
18,35
11,38
4,59
15,63
7,19
2,70
10,14
5,67
2,82
7,70

39,47
38,33
39,65
39,06
38,45
39,17
39,06
39,46
38,99
38,33
38,66
38,24

0,053
0,019
0,073
0,050
0,018
0,061
0,028
0,011
0,040
0,022
0,011
0,029

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.27.1 menunjukkan bahwa AKM di
Sulawesi Selatan pada 2015 dan 2016 tercatat lebih
tinggi dibandingkan angka kemiskinan moneter.
Pada 2015 dan 2016 AKM tercatat masih mencapai
dua digit, yakni 13,32 persen dan 11,38 persen. Ini
berkebalikan dengan angka kemiskinan moneter
yang hanya mencapai satu digit, yakni 9,76 persen
dan 9,32 persen. Namun demikian, pada 2017,
terjadi penurunan cukup signifikan yang
membuat AKM relatif lebih rendah dibandingkan
kemiskinan moneter. Pada tahun setelahnya, AKM
terus menurun dan lebih rendah dibandingkan
angka kemiskinan moneter. Kondisi ini
menunjukkan bahwa penduduk miskin dilihat

dari sisi taraf hidup sudah membaik, meskipun
masih terdapat persoalan banyak penduduk
miskin dengan pendapatan tidak layak.
Grafik 5.27.1 juga menunjukkan bahwa
AKM menurun lebih signifikan dibandingkan
kemiskinan moneter. Selama 2015 hingga 2018,
AKM menurun sebesar 7,65 persen, sementara
kemiskinan moneter hanya menurun 0,79 persen.
Ini menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan
penduduk miskin dari aspek kesehatan,
pendidikan dan standar hidup lebih progresif,
sedangkan dari sisi moneter atau pendapatan
cenderung lambat.

Graﬁk 5.27.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Sulawesi Selatan, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi
pada
indikator
kemiskinan
multidimensi berangsur-angsur menurun. Pada
2018, dari total penduduk miskin multidimensi di
Sulawesi Selatan sejumlah 496 ribu jiwa, sebanyak
80,65 persen atau lebih dari 400 ribu penduduk
miskin masih terdeprivasi pada indikator air
minum. Pada tahun yang sama, sebanyak 74,63
persen atau lebih dari 370 ribu penduduk miskin
terdeprivasi pada indikator sanitasi. Lebih lanjut,
sebesar 53,59 persen atau lebih dari 266 ribu
penduduk mengalami deprivasi pada bahan bakar
memasak. Jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada masing-masing indikator lain
dapat dilihat secara lebih rinci pada Grafik 5.27.2.
PRAKARSA
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Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator sanitasi mengalami penurunan
paling signifikan di antara indikator lain. Pada 2015,
dari total 1,1 juta penduduk miskin, sebanyak 920
ribu jiwa terdeprivasi pada indikator ini. Sementara
pada 2018, turun menjadi 370 ribu jiwa. Artinya,
selama kurun waktu empat tahun, penduduk miskin
terdeprivasi pada indikator sanitasi berkurang
hingga 549 ribu jiwa. Selain itu, penurunan
penduduk miskin terdeprivasi pada indikator bahan
bakar memasak mencapai 462 ribu jiwa dan pada
indikator kondisi atap, lantai dan dinding menurun
hingga 439 ribu jiwa.
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Diantara indikator lain, penduduk yang
terdeprivasi pada indikator keikutsertaan PAUD dan
keberlanjutan sekolah mengalami penurunan yang
tidak
terlalu
signifikan.
Bahkan
apabila
dipersentasekan, penduduk yang mengalami
permasalahan pada indikator tersebut meningkat.
Selama empat tahun, penduduk miskin terdeprivasi
pada indikator keikutsertaan PAUD menurun hanya
49 ribu jiwa dan keberlanjutan sekolah 32 ribu jiwa.
Penurunan
penduduk
miskin
yang
terdeprivasi pada indikator sanitasi, bahan bakar
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memasak dan kondisi atap, lantai dan dinding
menunjukan bahwa pengentasan kemiskinan di
wilayah ini lebih berfokus pada perbaikan
infrastruktur. Kurang signifikannya penurunan
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
keikutsertaan pendidikan anak usia dini dan
keberlanjutan
sekolah
mengindikasikan
pemerintah daerah kedepan perlu fokus dalam
pengentasan kemiskinan dengan pembangunan
manusia melalui pendidikan.

Graﬁk 5.27.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.27.3 menunjukkan Indeks Kemiskinan
Multidimensi di Kabupaten dan Kota di Sulawesi
Selatan. Dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi
Selatan,
keseluruhan
daerah
mengalami
penurunan IKM. Kabupaten Jeneponto mengalami
penurunan IKM paling signifikan di antara wilayah
lain di provinsi ini. Kabupaten Tana Toraja sebagai
wilayah paling miskin multidimensi di provinsi ini
mengalami penurunan IKM relatif signifikan.
Sementara itu, Kota Makassar sebagai ibukota
provinsi mengalami penurunan IKM relatif lambat,
meskipun nilai indeks paling rendah di antara
kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan.
Nilai IKM di Kabupaten Jeneponto
menurun hingga 0,082 selama kurun waktu empat
tahun. Ini terjadi karena penurunan angka dan
keparahan kemiskinan multidimensi yang relatif

tinggi dibandingkan kabupaten dan kota lain di
Sulawesi Selatan. AKM menurun hingga 21,62
persen, ekuivalen dengan penurunan jumlah
penduduk miskin sejumlah 76 ribu jiwa. Sementara
itu, keparahan kemiskinan menurun 1,6 persen.
Penurunan penduduk miskin terdeprivasi
paling signifikan terjadi pada indikator kondisi
atap, lantai dan dinding. Penurunan pada indikator
ini mencapai 40,93 persen. Dari total 79 ribu
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
tersebut pada 2015, tersisa 7.175 penduduk yang
terdeprivasi pada 2018. Selain itu, penurunan pada
indikator sanitasi juga menurun cukup signifikan,
mencapai 61 ribu jiwa.
dengan

Kabupaten Tana Toraja sebagai wilayah
IKM tertinggi di Sulawesi Selatan
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mengalami penurunan relatif signifikan. Selama
empat tahun, IKM menurun hingga 0,071. Ini
terjadi karena adanya penurunan angka dan
keparahan kemiskinan multidimensi yang relatif
tinggi. AKM menurun hingga 15,35 persen,
ekuivalen dengan penurunan jumlah penduduk
miskin sejumlah 35 ribu jiwa. Sementara itu,
keparahan kemiskinan menurun hingga 3,75
persen.
Di Kabupaten Tana Toraja, penurunan
penduduk miskin terdeprivasi paling signifikan
terjadi pada indikator sumber penerangan.
Penurunan pada indikator ini mencapai 23,29
persen. Dari total 41 ribu penduduk miskin yang

terdeprivasi pada indikator tersebut pada 2015,
tersisa 12 ribu penduduk yang terdeprivasi pada
2018. Selain itu, penurunan pada indikator kondisi
atap, lantai dan dinding juga menurun cukup
signifikan, mencapai 21,21 persen.
Kota Makassar sebagai ibukota Sulawesi
Selatan mengalami penurunan IKM yang cenderung
lambat. Selama empat tahun, IKM menurun 0,002.
Meskipun demikian, AKM di Makassar tercatat
hanya sebesar 3,32 persen pada 2015 dan 2,83 persen
pada 2018. Jumlah penduduk miskin menurun
hingga 5.529 jiwa. Penduduk miskin di Makassar
paling banyak terdeprivasi pada indikator air
minum, yakni sebesar 40 ribu jiwa.

Graﬁk 5.27.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Sulawesi Tenggara
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

332.529

12,59

JPM (Jiwa)

AKM (%)

38,20

0,048

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

89.912

242.617

AKM (%)

8,89

14,89

Intensitas

37,71

38,38

IKM

0,034

0,057

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

79,62%

22,81%

71,07%

81,79%

33,31%

5,98%

PAUD

24,07%
Keberlanjutan
Sekolah

8,74%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Muna Barat

28,74

Kab. Bombana

13,53

Kab. Buton Selatan

23,85

Kab. Konawe Selatan

12,20

Kab. Buton Utara

24,73

Kab. Buton Tengah

10,29

Kab. Wakatobi

20,08

Kab. Kolaka Utara

9,47

Kota Baubau

19,34

Kab. Kolaka Timur

8,75

Kab. Buton

17,49

Kab. Konawe

8,34

Kab. Muna

16,47

Kab. Kolaka

7,64

Kab. Konawe Utara

15,11

Kota Kendari

4,71

Kab. Konawe Kepulauan

14,46

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Sulawesi Tenggara
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Sulawesi Tenggara pada kurun waktu 2015–2018
mengalami tren penurunan. Pada 2015 tercatat
AKM di kota dan desa menunjukkan angka sebesar
23,36 persen, sedangkan pada 2018 menunjukkan
angka sebesar 12,59 persen. Artinya, AKM di
Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar
10,77 persen. Angka ini ekuivalen dengan
penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 251
ribu jiwa. Hingga tahun 2018, dari total jumlah
penduduk miskin sebanyak 332,5 ribu jiwa,
sebanyak 81,79 terdeprivasi pada indikator bahan
bakar memasak. Dalam skala nasional, tren
penurunan ini menempatkan Sulawesi Tenggara di
peringkat ke-9 dari 34 provinsi pada 2018 dengan
nilai indeks sebesar 0,048.
Tabel
5.28.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Sulawesi Tenggara
pada tahun 2015 hingga 2018. Kemiskinan
multidimensi banyak terjadi di daerah pedesaan.
Terlihat pada 2018, AKM di desa tercatat sebesar
14,89 persen, sedangkan di kota hanya sebesar 8,89
persen. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan

yang signifikan antara pembangunan dan
pengentasan kemiskinan di desa dan kota karena
AKM di desa hampir dua kali lipat lebih besar
daripada di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan kemiskinannya lebih pesat
daripada di kota sehingga menjadi penyumbang
utama penurunan AKM di Sulawesi Tenggara.
Dalam kurun waktu empat tahun, terlihat bahwa
AKM di desa turun 13 persen, sedangkan di kota
hanya turun 3,29 persen. Oleh karena itu,
penurunan AKM di desa hampir empat kali lebih
cepat daripada penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKMi di Sulawesi
Tenggara mengalami tren penurunan, intensitas
kemiskinan relatif stagnan. Intensitas kemiskinan
di desa selalu lebih tinggi daripada di kota pada
2015 hingga 2018. Secara umum, penurunan IKM
Sulawesi Tenggara dinilai cukup baik. Hal ini
ditunjukkan dengan IKM Sulawesi Tenggara yang
turun hampir setengahnya dari 0,091 menjadi
0,048.

Tabel 5.28.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

583.600
87.672
495.928
478.877
88.257
390.620
402.204
72.500
329.704
332.529
89.912
242.617

23,36
12,18
27,88
18,87
11,66
21,93
15,53
8,73
18,74
12,59
8,89
14,89

39,02
37,60
39,27
39,13
37,85
39,42
38,71
38,32
38,80
38,20
37,71
38,38

0,091
0,046
0,109
0,080
0,044
0,086
0,060
0,033
0,073
0,048
0,034
0,057

Sumber: Estimasi PRAKARSA

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Indeks Kemiskinan Multidimensi indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

212

Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.28.1 menunjukkan bahwa AKM di
Sulawesi Tenggara lebih besar dibandingkan
kemiskinan moneter. Terlihat bahwa AKM dan
angka kemiskinan moneter keduanya mencapai
dua digit. Angka kemiskinan moneter provinsi ini
bahkan di atas rata-rata nasional.
Ini
menunjukkan bahwa dari kedua sisi baik
pendapatan masyarakat penduduk miskin dan
kemiskinan multidimensi, di Sulawesi Tenggara
masih terdapat banyak persoalan dimana
sebagian besar penduduk miskin belum
mendapatkan haknya memperoleh pendidikan,
kesehatan maupun standar hidup yang layak.

Grafik 5.28.1 juga menunjukkan bahwa
meskipun AKM lebih besar, penurunannya justru
lebih signifikan dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Selama periode 2015 hingga 2018, AKM
turun 10,77 persen dibandingkan dengan
penurunan angka kemiskinan moneter yang
hanya 1,84 persen. Kondisi ini menunjukkan
bahwa perbaikan kesejahteraan penduduk miskin
dari sisi taraf hidup lebih progresif, sementara
perbaikan kesejahteraan dari sisi pendapatan
berlangsung lambat.

Graﬁk 5.28.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Sulawesi Tenggara, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik
kemiskinan
mengalami
tren
penurunan. Dari total penduduk miskin di Sulawesi
Tenggara sejumlah 496,3 ribu jiwa, paling banyak
terdeprivasi pada indikator bahan bakar memasak
272 ribu jiwa, sanitasi 265 ribu jiwa dan air minum
236 ribu jiwa. Lihat pada Grafik 5.28.2 untuk
rincian
jumlah
penduduk
miskin
pada
masing-masing indikator.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak turun pada indikator kondisi atap,
lantai, dan dinding rumah. Penurunan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
tersebut paling signifikan terjadi pada 2016 hingga
PRAKARSA
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2017 yang turun 59,57 persen dari sekitar 81 ribu
jiwa menjadi sekitar 33 ribu jiwa. Pada tahun
selanjutnya, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator kondisi atap, lantai dan
dinding rumah juga mengalami penurunan yang
cukup signifikan, yakni hampir mencapai 40
persen dari sekitar 33 ribu jiwa menjadi hanya 20
ribu jiwa.
Lebih lanjut, penurunan jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator sumber
penerangan juga signifikan. Dalam kurun waktu
2015 hingga 2018, penurunan jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator sumber
penerangan adalah 72,48 persen dari sekitar 276
ribu jiwa menjadi sekitar 76 ribu jiwa.
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Di sisi lain, terlihat bahwa tidak terdapat perbaikan
yang cukup signifikan pada indikator PAUD.
Penurunan jumlah masyarakat miskin yang
terdeprivasi pada indikator tersebut hanya 15,22
persen dari sekitar 94 ribu jiwa pada 2015 menjadi
sekitar 80 ribu jiwa pada 2015. Penurunan jumlah
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penduduk miskin pada indikator asupan gizi balita
juga tidak cukup signifikan. Penurunan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
asupan gizi balita tercatat hanya sebesar 16,59 dari
sekitar 133 ribu jiwa menjadi pada 2015 menjadi
sekitar 111 ribu jiwa pada 2015.

Graﬁk 5.28.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara
menunjukkan tren penurunan IKM dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018 (lihat Grafik 5.28.3). Namun
demikian, terdapat satu wilayah dengan IKM yang
justru meningkat, yakni Kota Baubau. Lebih lanjut,
wilayah dengan penurunan IKM paling progresif
adalah Kabupaten Konawe Kepulauan, sedangkan
Kabupaten Muna Barat tercatat sebagai wilayah
dengan IKM tertinggi pada 2018.
Kabupaten Konawe Kepulauan tercatat
sebagai wilayah dengan perbaikan IKM paling
signifikan. Wilayah ini berhasil menurunkan
jumlah penduduk miskin sebanyak 60,28 persen
dalam kurun waktu empat tahun. Jumlah
penduduk miskin multidimensi di Kabupaten
Konawe Kepulauan paling banyak berkurang pada
indikator kondisi atap, lantai dan dinding, sumber
penerangan dan bahan bakar memasak.
Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator kondisi atap, lantai dan dinding

rumah turun hingga 97,39 persen dari sekitar 3,7
ribu jiwa menjadi hanya 98 jiwa. Lebih lanjut,
jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator sumber penerangan memasak turun
hingga 73,07 persen dari sekitar 10 ribu jiwa
menjadi hanya sekitar 2,6 ribu jiwa. Selain itu,
jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator bahan bakar memasak turun hingga
66,54 persen dari sekitar 10,6 ribu jiwa menjadi
sekitar 3,5 ribu jiwa.
Kota Kendari tercatat sebagai wilayah
dengan perbaikan IKM paling lambat dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018. Namun, kota Kendari juga
tercatat sebagai wilayah dengan IKM terendah
pada 2015 maupun 2018. Jumlah penduduk miskin
multidimensi di wilayah tersebut tercatat hanya
4,71 persen dari total jumlah penduduk sekitar 379
ribu jiwa. Meskipun begitu, hampir seluruh
penduduk miskin di kota ini mengalami deprivasi
di sektor air minum yaitu 90,05 persen.
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Wilayah dengan nilai IKM terparah pada 2018
adalah Kabupaten Muna Barat. Jumlah penduduk
miskin multidimensi di wilayah ini tercatat sebesar
28,74 persen dari total jumlah penduduk sekitar 80
ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin multidimensi
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di Kabupaten Muna Barat lebih banyak terdeprivasi
pada indikator bahan bakar memasak sebesar
99,08 persen, sanitasi sebesar 89,01 persen dan
sumber penerangan sebesar 66,15 persen.

Graﬁk 5.28.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Tenggara 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Gorontalo
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

105.331
JPM (Jiwa)

Keterangan

8,92
AKM (%)

Kota

Desa

26.050

79.281

5,70

10,95

Intensitas

38,08

37,39

IKM

0,022

0,041

JPM (Jiwa)
AKM (%)

37,56

0,033

Intensitas (%)

IKM

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

92,12%

5,25%

75,89%

58,78%

36,43%

15,96%

PAUD

22,08%
Keberlanjutan
Sekolah

13,68%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Gorontalo, 2018 (dalam persen)

Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Boalemo

15,69

Kab. Gorontalo

8,78

Kab. Pohuwato

12,03

Kab. Bone Bolango

6,33

Kab. Gorontalo Utara

8,79

Kota Gorontalo

3,76

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Gorontalo
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di
Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan yang
signifikan pada 2015 hingga 2018. AKM desa dan
kota turun sejumlah 12,13 persen, dari 21,05 persen
pada 2015 menjadi 8,92 persen pada 2018. Angka ini
ekuivalen dengan penurunan jumlah penduduk
miskin yang mencapai lebih dari 132 ribu jiwa.
Penduduk miskin multidimensi paling banyak
terdeprivasi pada indikator sanitasi setiap
tahunnya. Pada 2018, tercatat sebanyak 84,22
persen dari sekitar 249 ribu jiwa yang mengalami
kemiskinan multidimensi di Gorontalo terdeprivasi
pada indikator sanitasi. Dalam skala nasional, tren
penurunan ini menempatkan Gorontalo pada
peringkat ke-17 dari 34 provinsi pada 2018, dengan
nilai indeks 0,033 pada 2018.
Tabel
5.29.1
menunjukkan
profil
kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada 2015 hingga
2018. Kemiskinan multidimensi banyak terjadi di
daerah pedesaan. Terlihat pada 2018, AKM di desa
tercatat sebesar 10,95 persen, sedangkan AKM di
kota tercatat hanya sebesar 5,70 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa AKM di desa dua kali lipat
lebih besar daripada AKM di kota. Ini
mengindikasikan
adanya
ketimpangan

pembangunan dan pengentasan kemiskinan di
desa dan kota.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin di
desa lebih besar daripada jumlah penduduk miskin
di kota. Pada 2018 data menunjukkan bahwa
terdapat lebih dari 79 ribu dan 26 ribu jiwa jumlah
penduduk miskin di desa dan di kota secara
berurutan. Akan tetapi penurunan jumlah
penduduk miskin desa dua kali lebih besar jika
dibandingkan
dengan
penurunan
jumlah
penduduk miskin di kota. Selama kurun waktu
empat tahun, jumlah penduduk miskin di desa
turun sejumlah 61,55 persen, sedangkan jumlah
penduduk miskin di kota hanya turun sejumlah 18
persen. Hal ini mengindikasikan bahwa
pemerintah Provinsi Gorontalo secara perlahan
berhasil
dalam
mengatasi
ketimpangan
kemiskinan di desa dan kota.
Di sisi lain, penurunan intensitas
kemiskinan
multidimensi
di
desa
juga
menunjukkan tren yang lebih baik jika
dibandingkan dengan penurunan intensitas
kemiskinan di kota. Intensitas kemiskinan di kota
cenderung stagnan, dengan nilai 38 persen pada

Tabel 5.29.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Gorontalo, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

237.875
31.684
206.191
186.561
39.148
147.413
132.237
24.727
107.510
105.331
26.050
79.281

21,05
8,08
27,94
16,27
9,49
20,09
11,36
5,84
14,52
8,92
5,70
10,95

40,13
38,05
40,45
39,45
38,36
39,20
38,82
37,28
39,18
37,56
38,08
37,39

0,084
0,031
0,113
0,064
0,036
0,079
0,044
0,022
0,057
0,033
0,022
0,041

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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2015 dan 2018., sedangkan intensitas kemiskinan
multidimensi di desa turun dari 40,45 persen pada
2015 menjadi 37,39 persen pada 2018. Dalam kurun
waktu tersebut, IKM turun sejumlah 0,051. Akan
tetapi, IKM di daerah pedesaan masih lebih besar
jika dibandingkan dengan IKM di daerah

perkotaan dimana IKM di desa mencapai 0,041,
sedangkan IKM di kota hanya 0,022 pada 2018.
Dengan kata lain, IKM di desa dua kali lipat lebih
besar jika dibandingkan dengan IKM di daerah
perkotaan.

Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.29.1 menunjukkan AKM di Provinsi
Gorontalo lebih kecil jika dibandingkan dengan
angka kemiskinan moneter. AKM dan angka
kemiskinan moneter sama-sama menunjukkan
tren yang menurun di Provinsi Gorontalo. Akan
tetapi, penurunan AKM lebih progresif jika
dibandingkan
dengan
penurunan
angka
kemiskinan moneter. Selama kurun waktu empat
tahun, AKM turun signifikan, hingga 12,13 persen,
sementara angka kemiskinan moneter hanya
turun 1,92 persen. Kondisi ini menunjukkan
perbaikan kesejahteraan penduduk miskin dari
sisi taraf hidup lebih progresif, sementara
perbaikan dari sisi pendapatan berlangsung
lambat.
Grafik 5.29.1 juga menunjukkan bahwa
pada 2015, angka kemiskinan moneter adalah

18,24 persen, sedangkan AKM adalah 21,05
persen. Sementara itu, pada 2018 data
menunjukkan angka kemiskinan moneter berada
pada angka 16,32 persen, sedangkan AKM berada
pada angka 8,92 persen. Artinya, selama periode
2015 hingga 2018, AKM turun hingga 12,33 persen,
sedangkan angka kemiskinan moneter hanya
turun 1,92 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa
aspek kualitas kehidupan yang meliputi dimensi
kesehatan, pendidikan, dan standar hidup
penduduk miskin di Provinsi Gorontalo
mengalami perbaikan yang sangat signifikan
walaupun pendapatan per kapita di provinsi ini
hanya meningkat dalam skala yang kecil.

Graﬁk 5.29.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi Gorontalo,

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin multidimensi
yang
terdeprivasi
berdasarkan
karakteristik
kemiskinan mengalami tren penurunan. Dari total
penduduk miskin sejumlah 105 ribu jiwa, paling
banyak terdeprivasi pada indikator sanitasi sejumlah
PRAKARSA
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97 ribu jiwa, air minum sejumlah 80 ribu jiwa dan
bahan bakar memasak sejumlah 62 ribu jiwa pada
2018. Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada masing-masing indikator dapat dilihat secara
lebih rinci pada Grafik 5.29.2.
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Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator sumber
penerangan. Pada indikator sumber penerangan
jumlah penduduk yang terdeprivasi turun
sejumlah 95 persen dari 105 ribu jiwa lebih pada
2015 menjadi hanya sekitar 6 ribu jiwa pada 2018.
Selain itu, bahan bakar memasak dan kondisi atap,
lantai dan dinding rumah merupakan indikator
dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang
cukup signifikan. Kedua indikator ini mengalami
penurunan hingga 70 persen pada kurun waktu
2015–2018.
Sementara
itu,
penurunan
jumlah
penduduk miskin multidimensi pada indikator
asupan gizi balita dan keikutsertaan PAUD berjalan
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dengan lambat dan cenderung stagnan. Dalam
kurun waktu 2015–2018, jumlah penduduk miskin
indikator keikutsertaan PAUD hanya turun
sejumlah 5 persen, dari lebih dari 25 ribu jiwa pada
2015 menjadi lebih dari 23 ribu jiwa pada 2018.
Selain itu, kemiskinan pada indikator asupan gizi
balita hanya turun sejumlah 12 persen, dari hampir
44 ribu jiwa pada 2015 menjadi sekitar 38,5 ribu
jiwa pada 2018. Ini mengindikasikan bahwa terjadi
perbaikan yang pesat pada aspek infrastruktur,
seperti sumber penerangan dan kondisi atap, lantai
dan dinding di Gorontalo. Akan tetapi, perbaikan
sumber daya manusia yang terkait anak-anak
masih memerlukan perhatian khusus dari
pemerintah.

Graﬁk 5.29.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Gorontalo, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik
5.29.3
menunjukkan
dari
enam
kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, seluruh
daerah mengalami perbaikan IKM dalam kurun
waktu 2015 hingga 2018. Kabupaten Gorontalo
Utara menjadi kabupaten dengan penurunan IKM
paling progresif selama kurun waktu tersebut. IKM
turun dari 0,118 pada 2015 menjadi 0,033 pada 2018,
atau turun sejumlah 0,084. Penurunan ini jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan
indeks kemiskinan provinsi yang mencapai 0,051.
Penurunan jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator sumber penerangan
menjadi kontributor utama penurunan IKM di

Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator sumber
penerangan turun hingga 97,97 persen, dari
hampir 13 ribu jiwa pada 2015 menjadi hanya 261
jiwa pada 2018.
Kota Gorontalo tercatat sebagai kabupaten
dengan penurunan IKM paling lambat. IKM turun
dari 0,028 pada 2015 menjadi hanya 0,015 pada
2018, atau turun sejumlah 0,13. Akan tetapi, perlu
diperhatikan bahwa kota Gorontalo merupakan
daerah dengan nilai IKM paling rendah baik pada
2015 maupun 2018. Sehingga wajar jika
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penurunannya tidak secepat daerah lainnya.
Di sisi lain, Kabupaten Boalemo menjadi
kabupaten dengan IKM paling parah, dengan nilai
0,059 pada 2018 dan 0,096 pada 2015. Penduduk
miskin di kabupaten ini sebagian besar

terdeprivasi pada indikator sanitasi. Jumlah
penduduk miskin pada indikator sanitasi hanya
selisih 820 jiwa dari total 25.348 penduduk miskin
di Kabupaten Boalemo pada 2018.

Graﬁk 5.29.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Gorontalo 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Sulawesi Barat
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

238.996

17,71

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Keterangan

Kota

Desa

JPM (Jiwa)

16.861

222.135

5,29

21,56

Intensitas

39,00

40,09

IKM

0,021

0,086

AKM (%)

40,02

0,071

Intensitas (%)

IKM

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

84,22%

10,41%

79,82%

74,71%

24,59%

48,72%

PAUD

15,73%
Keberlanjutan
Sekolah

9,38%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Barat, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Mamasa

55,72

Kab. Polewali Mandar

11,94

Kab. Mamuju

14,64

Kab. Majene

11,71

Kab. Mamuju Tengah

14,40

Kab. Mamuju Utara

10,72

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, 2018
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Sulawesi Barat
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Dalam kurun waktu lima tahun, taraf hidup
masyarakat di Provinsi Bali mengalami kenaikan
yang ditunjukkan oleh beberapa parameter seperti
jumlah penduduk miskin, AKM, dan IKM yang
menunjukkan perbaikan. Penduduk miskin
multidimensi paling banyak terdeprivasi pada
indikator sanitasi setiap tahunnya. Pada 2018,
tercatat sebanyak 84,22 persen dari sekitar 249 ribu
jiwa yang mengalami kemiskinan multidimensi di
Sulawesi Barat terdeprivasi pada indikator sanitasi.
Dalam skala nasional, tren penurunan ini
menempatkan Sulawesi Barat pada peringkat ke-6
dari 34 provinsi pada 2018, dengan nilai indeks
0,071. Peringkat ini menunjukkan bahwa Sulawesi
Barat menjadi provinsi paling miskin nomor enam
di Indonesia.
Tabel
5.30.1
menunjukkan
profil
kemiskinan di Sulawesi Barat pada 2015 hingga
2018. Secara umum, AKM di Sulawesi Barat
menunjukkan tren penurunan yang signifikan
selama periode 2015–2018. AKM desa dan kota
Sulawesi Barat mengalami penurunan secara
bertahap setiap tahunnya yaitu sebesar 17,71
persen pada periode tersebut. AKM turun dari
35,34 persen pada 2015 menjadi 17,63 pada 2018
sejumlah 17,63 persen, angka ini ekuivalen dengan
penurunan jumlah penduduk miskin sebesar lebih

dari 219 ribu jiwa. Jika dilihat secara spasial,
penurunan jumlah penduduk miskin lebih banyak
terjadi di desa jika dibandingkan dengan kota,
yaitu 213 ribu jiwa dan 6 ribu jiwa secara
berurutan.
Kemiskinan multidimensi banyak terjadi
di daerah pedesaan. Terlihat pada 2018, AKM di
desa tercatat sebesar 21,56 persen, sedangkan AKM
di kota tercatat hanya sebesar 5,29 persen.
Meskipun Hal ini menunjukkan bahwa AKM di
desa empat kali lipat lebih besar daripada AKM di
kota. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan
pembangunan dan pengentasan kemiskinan
antara kota dan desa. Adanya ketimpangan antara
desa dan kota juga terlihat pada jumlah penduduk
miskin 2018. Walaupun tingkat penurunan jumlah
penduduk miskin selama empat tahun antara desa
dan kota sama-sama berada pada angka 48 persen,
jumlah penduduk miskin di desa lebih dari sepuluh
kali lipat jumlah penduduk miskin di kota. Pada
2018 data menunjukkan bahwa terdapat 222 ribu
dan 17 ribu jiwa jumlah penduduk miskin di desa
dan di kota secara berurutan.
Sayangnya, penurunan jumlah penduduk
miskin dan AKM tidak diikuti dengan penurunan
intensitas kemiskinan. Penurunan intensitas
kemiskinan cenderung stagnan dimana tidak ada

Tabel 5.30.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Sulawesi Barat, 2015-2018
Tahun

Keterangan

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

2015

Desa + Kota
Kota

458.055
22.728

35,34
8,72

41,64
38,98

0,147
0,034

2016

Desa
Desa + Kota
Kota

435.327
370.748
28.843

42,05
28,51
10,85

41,78
40,80
37,49

0,176
0,117
0,041

Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota

341.905
306.539
21.054
285.485
238.996
16.861

33,05
23,14
7,64
27,21
17,71
5,29

41,08
40,03
37,65
40,21
40,02
39,00

0,136
0,093
0,029
0,109
0,071
0,021

Desa

222.135

21,56

40,09

0,086

2017

2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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perbedaan yang signifikan pada intensitas
kemiskinan pada 2015 hingga 2018. Intensitas
kemiskinan multidimensi hanya selisih 1,62 persen
selama kurun waktu lima tahun, yaitu 41,64 persen
pada 2015 menjadi 40,02 persen pada 2015. Selain
itu, IKM turun sejumlah 0,08. Akan tetapi, IKM di

daerah pedesaan jauh lebih besar jika
dibandingkan dengan IKM di daerah perkotaan
dimana IKM di desa adalah 0,086, sedangkan IKM
di kota adalah 0,021 pada 2018. Dengan kata lain,
IKM di desa empat kali lipat lebih besar jika
dibandingkan dengan IKM di daerah perkotaan.

Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.30.1 menunjukkan AKM di di Sulawesi
Barat lebih besar jika dibandingkan dengan angka
kemiskinan moneter. AKM dan angka kemiskinan
moneter sama-sama menunjukkan tren yang
menurun di Sulawesi Barat. Akan tetapi
penurunan AKM jauh lebih progresif jika
dibandingkan
dengan
penurunan
angka
kemiskinan moneter. Kondisi ini menunjukkan
perbaikan kesejahteraan penduduk miskin dari
sisi taraf hidup lebih progresif, sementara
perbaikan dari sisi pendapatan berlangsung
lambat.
Grafik 5.30.1 juga menunjukan bahwa
pada 2015 angka kemiskinan moneter adalah 12,15

persen, sedangkan AKM adalah 35.34 persen.
Sementara itu, pada 2018 data menunjukkan
angka kemiskinan moneter berada pada angka
11,24 persen, sedangkan AKM berada pada angka
17,71 persen. Artinya, selama periode 2015 hingga
2018, AKM turun hingga 17,63 persen, sedangkan
angka kemiskinan moneter hanya turun 0,92
persen. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek
kualitas kehidupan yang meliputi dimensi
kesehatan, pendidikan, dan standar hidup
penduduk miskin di Sulawesi Barat mengalami
perbaikan yang sangat signifikan walaupun
pendapatan per kapita di provinsi ini hanya
meningkat dalam skala yang kecil.

Graﬁk 5.30.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Sulawesi Barat, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin
multidimensi yang terdeprivasi berdasarkan
karakteristik mengalami tren penurunan. Dari
total penduduk miskin multidimensi di Sulawesi
Barat sejumlah 239 jiwa, paling banyak terdeprivasi
pada indikator sanitasi sejumlah 201 ribu jiwa, air
minum sejumlah 191 ribu jiwa dan bahan bakar
memasak sejumlah 179 ribu jiwa pada 2018. Jumlah
PRAKARSA
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penduduk miskin yang terdeprivasi pada
masing-masing indikator lain dapat dilihat secara
lebih rinci pada Grafik 5.30.2.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator atap,
lantai, dan dinding rumah dan indikator sumber
penerangan. Pada indikator atap, lantai dan
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dinding rumah, terjadi penurunan yang sangat
signifikan dari lebih dari 123 ribu jiwa pada 2015
menjadi 25 ribu jiwa pada 2018 atau sejumlah 79,80
persen. Selain itu, pada sumber penerangan,
terjadi penurunan yang signifikan dari 306 ribu
jiwa pada 2015 menjadi 190 ribu jiwa pada 2018 atau
turun sebesar 61,96 persen.
Sementara itu, penurunan kemiskinan
multidimensi pada indikator asupan gizi balita dan
keikutsertaan PAUD masih berjalan dengan lambat
jika dibandingkan dengan indikator-indikator
lainnya. Kemiskinan pada indikator gizi balita
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hanya turun sejumlah 6,71 persen, dari 63 ribu jiwa
pada 2015 menjadi hampir 59 ribu jiwa pada 2018.
Kemiskinan pada indikator keikutsertaan PAUD
hanya turun sejumlah 19,73 persen, dari hampir 47
ribu jiwa pada 2015 menjadi hampir 38 ribu jiwa
pada 2015. Ini mengindikasikan bahwa terjadi
perbaikan yang pesat pada aspek infrastruktur,
seperti kondisi rumah dan sumber penerangan di
Sulawesi Barat. Akan tetapi, perbaikan sumber
daya manusia yang terkait anak-anak masih
memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Graﬁk 5.30.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Sulawesi Barat, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Seluruh kabupaten di Sulawesi Barat mengalami
perbaikan IKM dalam kurun waktu 2015 hingga
2018. Kabupaten Mamasa menjadi kabupaten
dengan
penurunan
indeks
kemiskinan
multidimensi paling progresif selama kurun waktu
tersebut. IKM turun dari 0,364 pada 2015 menjadi
0,233 pada 2018, atau turun sejumlah 0,131.
Penurunan ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan
dengan penurunan indeks kemiskinan provinsi
yang mencapai 0,076. Akan tetapi, Kabupaten
Mamasa juga menjadi daerah dengan nilai IKM
paling buruk di Sulawesi Barat pada 2015 dan 2018.
Lebih lanjut, penurunan jumlah penduduk
miskin pada indikator bahan bakar memasak
menjadi kontributor utama penurunan IKM di
Kabupaten Mamasa. Penurunan jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator ini

mencapai 70,78 persen atau hampir 39 ribu jiwa.
jumlah penduduk miskin pada indikator bahan
bakar memasak turun dari lebih dari 123 ribu jiwa
pada 2015 menjadi hampir 85 ribu jiwa pada 2018.
Sementara itu, Kabupaten Mamuju tercatat
sebagai kabupaten dengan penurunan IKM paling
lambat pada periode 2015–2018, yakni sejumlah
0,46. Jumlah penduduk miskin multidimensi di
wilayah ini turun dari lebih dari 66 ribu menjadi
hampir 42 ribu jiwa, atau turun sejumlah 37, 31
persen. Pada 2018, penduduk miskin di Kabupaten
Mamuju paling banyak terdeprivasi pada indikator
sanitasi. Jumlah penduduk miskin pada indikator
ini mencapai hampir 39 ribu jiwa, hanya selisih
2.812 jiwa dari total penduduk miskin di Kabupaten
Mamuju.
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Graﬁk 5.30.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Barat 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Maluku
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

350.788

19,86

JPM (Jiwa)

AKM (%)

36,78

0,075

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

113.765

237.023

AKM (%)

15,43

23,03

Intensitas

37,27

37,88

IKM

0,058

0,087

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

77,65%

15,32%

60,98%

100%

30,07%

12,40%

PAUD

21,15%
Keberlanjutan
Sekolah

7,32%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Maluku, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Kepulauan Aru

38,12

Kota Tual

18,69

Kab. Seram Bagian Timur

30,15

Kab. Maluku Tenggara Barat

16,87

Kab. Seram Bagian Barat

27,10

Kab. Maluku Tengah

15,86

Kab. Maluku Barat Daya

25,48

Kota Ambon

14,49

Kab. Buru Selatan

22,59

Kab. Maluku Tenggara

13,51

Kab. Buru

21,94

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Maluku
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum AKM di Maluku pada kurun waktu
2015–2018 fluktuatif namun mengalami penurunan
signifikan pada 2018. Pada 2015, tercatat AKM di
kota dan desa menunjukkan angka sebesar 28,62
persen, sedangkan pada 2018 AKM di kota dan desa
menunjukkan angka sebesar 19,86 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa AKM di Maluku mengalami
penurunan sebesar 8,76 persen. Angka ini
ekuivalen dengan penurunan penduduk miskin
sebesar lebih dari 131 ribu jiwa. Hingga tahun 2018,
dari keseluruhan penduduk miskin sejumlah 351
ribu jiwa, sebanyak 99 persen mengalami deprivasi
pada indikator bahan bakar memasak. Dalam skala
nasional, penurunan ini menempatkan Maluku
pada peringkat ke-19 dari 34 provinsi pada 2018
dengan nilai indeks 0,075.
Tabel
5.31.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Maluku pada 2015
hingga 2018. Pada 2015, AKM di Maluku mencapai
lebih dari seperempat jumlah penduduk atau 28,62
persen. Angka ini sempat menurun pada 2016
hingga 0,7 persen, namun kembali naik pada tahun
setelahnya menjadi 28,12 persen. Ini terjadi karena
adanya peningkatan AKM di kota sebesar 3,04
persen, meskipun AKM desa menurun hingga 2,81
persen. Lebih lanjut, pada 2018, AKM di Maluku
menurun paling signifikan dibandingkan tahun

sebelumnya menjadi 19,86 persen.
Tabel 5.31.1 juga menunjukkan bahwa
AKM di Maluku lebih banyak terjadi di wilayah
pedesaan. Meskipun demikian, penurunan AKM di
desa justru lebih signifikan dibandingkan di kota.
Selama kurun waktu empat tahun, AKM di desa
menurun hingga 14,98 persen, sementara di kota
justru naik sebesar 1,57 persen. Ini menunjukkan
bahwa AKM di desa berkontribusi signifikan pada
penurunan AKM di Provinsi Maluku.
Intensitas keparahan kemiskinan di
Maluku secara umum mengalami perbaikan
meskipun pada 2016 mengalami sedikit kenaikan
dari 40 persen menjadi 41,8 persen. Secara
geografis, kecenderungan keparahan kemiskinan
baik di desa maupun di kota menunjukkan tren
yang menurun. Meskipun keduanya mengalami
kenaikan pada 2016, keparahan kemiskinan
kembali menurun pada 2017-2018. Secara umum,
penurunan keparahan kemiskinan dalam rentang
waktu 2015–2018 lebih besar di desa daripada di
kota. Lebih lanjut, IKM di wilayah ini menurun
hingga 0,040, yang terjadi atas kontribusi
penurunan IKM di desa yang mencapai 0,066.
Namun, IKM di kota justru meningkat sebesar
0,004 selama kurun waktu empat tahun.

Tabel 5.31.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Sulawesi Barat, 2015-2018
Tahun

Keterangan

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

2015

Desa + Kota
Kota

482.246
90.840

28,62
13,86

40,00
38,33

0,114
0,053

2016

Desa
Desa + Kota
Kota

391.406
476.823
115.005

38,01
27,91
16,90

40,39
41,80
38,85

0,154
0,117
0,066

Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

361.818
488.515
126.852
361.663
350.788
113.765
237.023

35,20
28,12
17,94
35,11
19,86
15,43
23,03

40,50
39,15
37,47
39,73
37,68
37,27
37,88

0,143
0,110
0,067
0,140
0,075
0,058
0,087

2017

2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.31.1 menunjukkan bahwa AKM di Maluku
selama periode 2015 hingga 2018 tercatat lebih
tinggi dibandingkan angka kemiskinan moneter.
Baik AKM dan angka kemiskinan moneter selama
kurun waktu tersebut masih mencapai dua digit.
Ini menunjukkan bahwa Maluku memiliki
permasalahan serius pada penduduk miskin yang
terdeprivasi pada aspek kesehatan, pendidikan
dan standar hidup, maupun pendapatan yang
layak.
Grafik 5.31.1 juga menunjukkan bahwa
penurunan AKM lebih progresif dibandingkan

angka kemiskinan moneter. Pada rentang waktu
2015–2018, baik AKM maupun angka kemiskinan
moneter menurun secara gradual. AKM turun
hingga 8,76 persen sementara angka kemiskinan
moneter hanya 1,4 persen. Penurunan AKM
paling signifikan terjadi pada 2018, yakni
menurun hingga 8,26 persen. Ini menunjukkan
bahwa perbaikan kesejahteraan penduduk miskin
dari sisi taraf hidup berjalan lebih progresif,
sementara dari sisi pendapatan berlangsung
lambat.

Graﬁk 5.31.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi Maluku,

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi
pada
indikator
kemiskinan
multidimensi berangsur-angsur menurun. Pada
2018, dari total penduduk miskin di Maluku
sejumlah 351 ribu jiwa, seluruhnya mengalami
deprivasi pada indikator bahan bakar memasak.
Pada tahun yang sama, sebanyak 77,65 persen atau
lebih dari 272 ribu penduduk miskin terdeprivasi
pada indikator sanitasi. Lebih lanjut, sebesar 60,98
persen atau lebih dari 213 ribu penduduk
mengalami deprivasi pada air minum. Jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada
masing-masing indikator lain dapat dilihat secara
lebih rinci pada Grafik 5.31.2.
Penduduk miskin yang terdeprivasi pada
indikator
sumber
penerangan
mengalami
penurunan paling signifikan diantara indikator
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lain, hingga mencapai 37,65 persen selama empat
tahun. Pada 2015, sebanyak 52,97 persen atau lebih
dari 255 ribu penduduk miskin terdeprivasi pada
indikator ini. Akan tetapi, pada 2018, tersisa 15,32
persen atau 54 ribu penduduk miskin yang
terdeprivasi.
Penurunan penduduk miskin pada
indikator sumber penerangan berkebalikan
dengan adanya peningkatan penduduk miskin
terdeprivasi pada indikator asupan gizi balita.
Selama kurun waktu empat tahun, penduduk
miskin terdeprivasi pada indikator ini justru
meningkat hingga 2.589 jiwa. Ini menunjukkan
bahwa pemerintah perlu mengambil langkah
untuk memprioritaskan penanganan kekurangan
asupan gizi balita yang dapat mengarah ke stunting.
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Graﬁk 5.31.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Maluku, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.31.3 menunjukkan bahwa dari 11
kabupaten dan kota di Maluku, hampir seluruh
daerah mengalami penurunan IKM kecuali Kota
Ambon yang justru meningkat. Kabupaten dengan
penurunan kemiskinan IKM paling signifikan
adalah Kabupaten Kepulauan Aru, meskipun
daerah ini termiskin secara multidimensi dengan
IKM paling tinggi dibandingkan daerah lain di
Provinsi Maluku. Kabupaten Seram Bagian Timur
juga tercatat sebagai daerah dengan penurunan
IKM cukup signifikan.
Penurunan IKM di Kabupaten Kepulauan
Aru mencapai 0,145. Kabupaten ini berhasil
menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 14
persen dalam waktu empat tahun. Penduduk
miskin di Kepulauan Aru pada 2015 sebagian besar
mengalami deprivasi di sanitasi sebesar 59 ribu
jiwa, air minum sebesar 57 ribu jiwa, dan bahan
bakar memasak sebesar 51 ribu jiwa. Sementara
itu, pada 2018, jumlah penduduk yang mengalami
deprivasi terbesar pada 2015 mengalami
penurunan sehingga jumlah penduduk yang
mengalami deprivasi; 1) sanitasi berkurang
menjadi 36 ribu jiwa, 2) air minum berkurang
menjadi 33 ribu jiwa, dan 3) bahan bakar memasak
berkurang menjadi 30 ribu jiwa. Namun demikian,
penduduk yang mengalami deprivasi pada
keikutsertaan PAUD meningkat sebesar 765 jiwa
dan sumber penerangan sebesar 27 jiwa.

Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi
Maluku mengalami peningkatan IKM senilai 0,014
selama periode 2015 hingga 2018. Peningkatan IKM
terjadi karena adanya peningkatan AKM hingga
4,14 persen. Penduduk miskin terdeprivasi di
wilayah ini juga meningkat di seluruh indikator.
Dari total penduduk miskin di Kota Ambon pada
2018 sejumlah 66 ribu jiwa, seluruhnya mengalami
deprivasi pada indikator sanitasi, sementara
sebanyak 53 ribu jiwa terprivasi pada indikator
asupan gizi balita. Jumlah tersebut meningkat
sebanyak 24 ribu jiwa pada indikator sanitasi dan 23
ribu jiwa pada indikator asupan gizi balita.
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Graﬁk 5.31.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Maluku 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Maluku Utara
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

351.841
JPM (Jiwa)

Keterangan

28,68
AKM (%)

37,87

0,109

Intensitas (%)

IKM

Kota

Desa

60.334

291.506

AKM (%)

17,19

33,29

Intensitas

36,73

38,10

IKM

0,063

0,127

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

81,72%

29,94%

68,92%

99,86%

22,18%

6,83%

PAUD

14,68%
Keberlanjutan
Sekolah

6,22%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Maluku Utara, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Pulau Taliabu

55,99

Kab. Halmahera Utara

23,99

Kab. Halmahera Selatan

47,29

Kab. Halmahera Tengah

22,11

Kab. Halmahera Timur

37,64

Kab. Halmahera Barat

20,41

Kab. Pulau Morotai

31,61

Kota Ternate

17,64

Kab. Kepulauan Sula

24,94

Kota Tidore Kepulauan

12,36

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Maluku Utara
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Meskipun sempat mengalami peningkatan pada
2016, secara umum angka kemiskinan Maluku
Utara berangsur menurun. Pada 2015, tercatat
AKM di kota dan di desa menunjukkan angka sebesar 32,43 persen. Sementara itu, pada 2018 AKM di
kota dan desa menunjukkan angka sebesar 28,68
persen. Artinya, AKM turun hingga 3,75 persen.
Angka ini ekuivalen dengan penurunan jumlah
penduduk miskin sebesar lebih dari 28 ribu jiwa.
Hingga tahun 2018, dari keseluruhan penduduk
miskin sejumlah 352 ribu jiwa, sebanyak 99,86
persen mengalami deprivasi pada indikator bahan
bakar memasak. Dalam skala nasional, ini menempatkan Maluku Utara sebagai daerah miskin multidimensi, di peringkat ke-4 dari 34 provinsi pada
2018 dengan nilai indeks 0,109.
Tabel 5.32.1 menunjukkan profil kemiskinan multidimensi di Maluku Utara pada 2015
hingga 2018. Meskipun menunjukkan penurunan
hingga tahun 2018, jumlah penduduk miskin multidimensi sempat meningkat pada 2016 baik di desa
maupun di kota. Peningkatan tersebut mencapai 8
ribu jiwa di kota dan 14 ribu jiwa di desa. Ini ekuivalen dengan peningkatan AKM sebesar 1,21 persen
di desa dan 2,71 persen di kota. Pada tahun-tahun
berikutnya secara umum jumlah penduduk miskin
maupun AKM berkurang. Akan tetapi, pada 2018,

terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di
kota yang mencapai hampir 12 ribu jiwa atau 2,63
persen.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi dibandingkan kota, penurunan kemiskinan terlihat lebih
signifikan. Selama kurun waktu empat tahun, AKM
di desa berkurang 6,27 persen, menyisakan 33,29
persen penduduk yang mengalami miskin multidimensi. Di sisi lain, AKM di kota justru tercatat meningkat selama kurun waktu empat tahun. Peningkatan angka kemiskinan di wilayah perkotaan
mencapai 3,83 persen. Ini menunjukkan penurunan AKM desa berkontribusi besar dalam penurunan AKM di Maluku Utara.
Walaupun angka atau jumlah penduduk
miskin di Maluku Utara mengalami penurunan
dari tahun ke tahun, intensitas kemiskinan cenderung stagnan. Intensitas atau keparahan kemiskinan yang dialami penduduk miskin di desa lebih
tinggi dibandingkan kota. Namun demikian, IKM
di wilayah ini mengalami perbaikan. IKM Maluku
Utara menunjukkan penurunan sebesar 0,021.
Akan tetapi, penurunan nilai indeks ini hanya
terjadi di desa mencapai 0,032, sementara nilai
indeks di kota justru meningkat 0,013, sejalan
dengan naiknya AKM.

Tabel 5.32.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Maluku Utara, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota

379.492
42.561
336.931
402.356
51.225

32,43
13,36
39,55
34,10
16,08

39,94
37,39
40,26
39,60
37,34

0,129
0,050
0,159
0,139
0,060

Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota

351.131
365.101
48.377
316.724
351.841
60.334

40,76
30,34
14,56
36,35
28,68
17,19

39,93
38,92
37,34
39,15
37,87
36,73

0,163
0,118
0,054
0,142
0,109
0,063

Desa

291.506

33,29

38,10

0,127

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.32.1 menunjukkan bahwa AKM Maluku
Utara jauh lebih besar dibandingkan kemiskinan
moneter. Terlihat bahwa selama 2015 hingga 2018,
AKM masih mencapai dua digit, berkebalikan
dengan kemiskinan moneter yang hanya satu
digit. Pada kurun waktu tersebut AKM turun dari
32,43 pada 2015 dan turun menjadi 28,68 persen
pada 2018, sedangkan angka kemiskinan moneter
relatif stagnan di kisaran 6,5 persen. Di sisi lain,
angka kemiskinan moneter provinsi ini berada di
bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat di Maluku relatif lebih baik
dari sisi pendapatan, tetapi masih terdapat
persoalan kemiskinan multidimensi dimana

banyak
penduduk
miskin
yang
belum
mendapatkan hak pendidikan, kesehatan maupun
standar hidup yang layak.
Grafik 5.32.1 juga menunjukkan bahwa
meskipun AKM lebih besar, penurunannya justru
lebih signifikan dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Selama 2015 hingga 2018, AKM turun
hingga 3,75 persen. Akan tetapi, angka
kemiskinan moneter justru menunjukkan
peningkatan meskipun hanya sebesar 0,1 persen.
Ini menunjukkan perbaikan kesejahteraan
penduduk miskin dari sisi taraf hidup lebih
progresif, sementara dari sisi pendapatan
cenderung lambat.

Graﬁk 5.32.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Maluku Utara, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi
pada
indikator
kemiskinan
multidimensi berangsur-angsur menurun. Pada
2018, dari total penduduk miskin multidimensi di
Maluku Utara sejumlah 352 ribu jiwa, sebanyak
99,86 persen atau lebih dari 351 ribu penduduk
miskin masih terdeprivasi pada indikator bahan
bakar memasak. Pada tahun yang sama, sebanyak
81,72 persen atau lebih dari 287 ribu penduduk
miskin terdeprivasi pada indikator sanitasi. Lebih
lanjut, sebesar 68,92 persen atau lebih dari 242 ribu
penduduk mengalami deprivasi pada air minum.
Jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi pada
masing-masing indikator lain dapat dilihat secara
lebih rinci pada Grafik 5.32.2.
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Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018,
terdapat peningkatan maupun penurunan pada
masing-masing indikator. Jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator sanitasi,
keikutsertaan pendidikan anak usia dini, sumber
penerangan, bahan bakar memasak maupun
kondisi atap, lantai dan dinding menurun. Akan
tetapi, jumlah penduduk miskin yang terdeprivasi
pada indikator air minum, asupan gizi balita dan
keberlanjutan sekolah justru meningkat.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak berkurang pada indikator sumber
penerangan. Pada 2015, dari total penduduk miskin
sejumlah 352 ribu jiwa, sebanyak 221 ribu jiwa
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terdeprivasi pada indikator ini. Sementara pada
2018, tersisa 105 ribu jiwa. Artinya, 115 ribu orang
berhasil terentas dari deprivasi indikator ini. Di sisi
lain, selama kurun waktu empat tahun, jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
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air minum meningkat paling tinggi. Peningkatan
tersebut mencapai lebih dari 15 persen atau
sebanyak hampir 39 ribu orang terdeprivasi pada
indikator air minum.

Graﬁk 5.32.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Maluku Utara, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.32.3 menunjukkan perubahan IKM di
Kabupaten dan Kota di Maluku Utara selama 2015
hingga 2018. Dari 10 kabupaten dan kota di Maluku
Utara, beberapa daerah menunjukkan penurunan
nilai IKM selama 2015–2018. Berkebalikan, Kota
Ternate dan Tidore Kepulauan justru mengalami
peningkatan IKM. Kabupaten dengan penurunan
nilai indeks paling progresif adalah Kabupaten
Kepulauan Sula. Sementara Kabupaten Pulau
Taliabu tercatat sebagai wilayah dengan IKM
tertinggi baik pada tahun 2015 maupun 2018.

Kota Ternate dan Tidore Kepulauan justru
mengalami
peningkatan
nilai
indeks,
masing-masing sebesar 0,018 dan 0,005. Hal ini
terjadi karena adanya peningkatan jumlah
penduduk
ataupun
angka
kemiskinan
multidimensi. Jumlah penduduk miskin Kota
Ternate meningkat sebesar 13 ribu jiwa atau
sebesar 5 persen selama kurun waktu empat tahun.
Sementara itu, penduduk miskin Kota Tidore
Kepulauan meningkat sebesar hampir 1.500 orang
atau sebesar 1 persen.

Kabupaten Kepulauan Sula mengalami
penurunan nilai indeks paling signifikan
dibandingkan kabupaten atau kota lain di Maluku
Utara, yakni sebesar 0,067. Daerah ini berhasil
menurunkan jumlah penduduk miskin hingga
lebih dari 15 ribu orang. Angka kemiskinan wilayah
ini pun menurun hampir 16 persen selama kurun
waktu empat tahun. Jumlah penduduk miskin yang
terdeprivasi pada indikator sumber penerangan
juga menurun hingga separuhnya. Namun
demikian, penduduk miskin di wilayah ini masih
banyak mengalami deprivasi pada indikator bahan
bakar memasak dan air minum.

Sementara itu, Pulau Taliabu menjadi
wilayah termiskin multidimensi di Maluku Utara
selama 2015 hingga 2018. Hingga 2018, angka
kemiskinan di wilayah ini masih lebih dari 50
persen. Seluruh penduduk miskin di wilayah ini
mengalami deprivasi pada indikator bahan bakar
memasak. Selain itu, penduduk miskin juga banyak
terdeprivasi pada indikator air minum 82 persen
dan sanitasi 63 persen.
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Graﬁk 5.32.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Maluku Utara 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Papua Barat
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018

304.333

32,66

JPM (Jiwa)

AKM (%)

38,08

0,124

Intensitas (%)

IKM

Keterangan

Kota

Desa

81.448

222.885

AKM (%)

21,47

40,34

Intensitas

36,93

38,50

IKM

0,079

0,155

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

75,62%

27,41%

86,47%

99,53%

18,91%

3,29%

PAUD

14,70%
Keberlanjutan
Sekolah

6,31%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua Barat, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Tambrauw

60,01

Kab. Kaimana

35,34

Kab. Pegunungan Arfak

57,03

Kab. Fakfak

33,28

Kab. Raja Ampat

55,91

Kab. Sorong

30,96

Kab. Sorong Selatan

57,13

Kab. Manokwari Selatan

25,65

Kab. Teluk Wondama

52,75

Kota Sorong

23,12

Kab. Maybrat

43,03

Kab. Manokwari

18,11

Kab. Teluk Bintuni

41,00

Sumber: Estimasi PRAKARSA

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

240

Indeks Kemiskinan Multidimensi indonesia, 2015–2018
Bab 5: Analisis Provinsi

Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Papua Barat
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Secara umum, kemiskinan multidimensi di Papua
Barat pada kurun waktu 2015–2018 mengalami tren
penurunan. Pada 2015 tercatat AKM di kota dan
desa menunjukkan angka sebesar 41,96 persen,
sedangkan pada 2018 AKM menunjukkan angka
sebesar 32,66 persen. Artinya, AKM di Papua Barat
mengalami penurunan sebesar 9,3 persen. Angka
ini ekuivalen dengan penurunan jumlah penduduk
miskin sekitar 62,6 ribu jiwa. Hingga tahun 2018,
dari keseluruhan penduduk miskin sejumlah 304
ribu jiwa pada 2018, sebanyak 99,53 persen
mengalami deprivasi pada indikator bahan bakar
memasak. Dalam skala nasional, tren penurunan
ini menempatkan Papua Barat sebagai daerah
miskin multidimensi di peringkat ke-3 dari 34
provinsi pada 2018 dengan nilai indeks 0,124.
Tabel
5.33.1
menunjukkan
profil
kemiskinan multidimensi di Papua Barat pada
tahun 2015 hingga 2018. Kemiskinan multidimensi
banyak terjadi di daerah pedesaan. Terlihat pada
2018, AKM di desa tercatat sebesar 40,34 persen,
sedangkan di kota hanya sebesar 21,47 persen. Ini
mengindikasikan adanya ketimpangan yang

signifikan antara pembangunan dan pengentasan
kemiskinan di desa dan kota karena AKM di desa
hampir dua kali lipat lebih besar daripada di kota.
Meskipun AKM di desa lebih tinggi tetapi
proses penurunan kemiskinannya lebih pesat
daripada di kota sehingga menjadi penyumbang
utama penurunan AKM di di Papua Barat. Dalam
kurun waktu 2015 hingga 2018, terlihat bahwa AKM
di desa turun 10 persen, sedangkan AKM di kota
hanya turun 6,71 persen. Oleh karena itu,
penurunan AKM di desa hampir 1,5 kali lebih cepat
daripada penurunan AKM di kota.
Di sisi lain, meskipun AKM di Papua Barat
mengalami tren penurunan, Intensitas kemiskinan
relatif stagnan. Intensitas kemiskinan di desa
selalu lebih tinggi daripada di kota pada 2015
hingga 2018. Meskipun demikian, penurunan IKM
di Papua Barat dinilai cukup baik. Hal ini
ditunjukkan dengan IKM Papua Barat yang turun
sebesar 0,046 dari 0,170 pada 2015 menjadi 0,124
pada 2018.

Tabel 5.33.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Papua Barat, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

366.998
93.213
273.784,80
359.114
89.168
269.946
340.985
82.284
258.701
304.333
81.448

41,96
28,18
50,34
40,45
26,12
49,40
37,48
23,17
46,64
32,66
21,47

40,57
37,85
41,50
40,36
37,56
41,28
39,55
37,98
40,05
38,08
36,93

0,170
0,107
0,209
0,172
0,098
0,204
0,148
0,088
0,187
0,124
0,079

222.885

40,34

38,50

0,155

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.33.1 menunjukkan bahwa AKM di Papua
Barat lebih besar dibandingkan kemiskinan moneter.
Terlihat bahwa AKM dan angka kemiskinan moneter
sama-sama mencapai dua digit. Angka kemiskinan
moneter provinsi ini bahkan jauh di atas rata-rata
nasional.
Ini menunjukkan bahwa dari sisi
pendapatan masyarakat penduduk miskin masih
jauh dibawah rata-rata nasional dan masih terdapat
persoalan kemiskinan multidimensi di mana banyak
penduduk miskin belum mendapatkan hak
pendidikan, kesehatan maupun standar hidup yang
layak.

Grafik 5.33.1 juga menunjukkan bahwa
meskipun AKM lebih besar, penurunannya justru
lebih signifikan dibandingkan angka kemiskinan
moneter. Selama periode 2015 hingga 2018, AKM
turun 9,3 persen dibandingkan dengan penurunan
angka kemiskinan moneter yang hanya 2,94 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan
kesejahteraan penduduk miskin dari sisi taraf hidup
lebih progresif, sementara dari sisi pendapatan
berlangsung lambat.

Graﬁk 5.33.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Papua Barat, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Secara umum, jumlah penduduk miskin multidimensi
yang
terdeprivasi
berdasarkan
karakteristik
mengalami tren penurunan. Hingga tahun 2018, dari
total penduduk miskin di Papua Barat sejumlah 304
ribu jiwa, paling banyak terdeprivasi pada indikator
bahan bakar memasak 303 ribu jiwa, air minum 263
ribu jiwa dan sanitasi 230 ribu jiwa. Lihat pada Grafik
5.33.2 untuk rincian jumlah penduduk miskin pada
masing-masing indikator.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
paling banyak turun pada indikator kondisi atap,
lantai, dan dinding rumah. Penurunan jumlah
penduduk miskin yang terdeprivasi pada indikator
tersebut paling signifikan terjadi pada 2016 hingga
2017 yang turun 75,97 persen dari sekitar 31 ribu jiwa
menjadi sekitar 7,4 ribu jiwa.
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Lebih lanjut, penurunan jumlah penduduk
miskin yang terdeprivasi pada indikator sumber
penerangan juga signifikan. Dalam kurun waktu 2015
hingga 2018, penurunan jumlah penduduk miskin
yang terdeprivasi pada indikator sumber penerangan
adalah 53,93 persen dari sekitar 181 ribu jiwa menjadi
sekitar 83 ribu jiwa. Di sisi lain, terlihat bahwa tidak
terdapat perbaikan yang cukup signifikan pada
indikator PAUD. Penurunan jumlah miskin yang
terdeprivasi pada indikator tersebut hanya 1,78 persen
dari sekitar 46 ribu jiwa pada 2015 menjadi sekitar 45
ribu jiwa pada 2015.
Grafik 5.33.2. Jumlah Penduduk Miskin
Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan Indikator
di Provinsi Papua Barat, 2015–2018 (dalam ribu jiwa)
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Graﬁk 5.33.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Papua Barat, 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.33.3 memperlihatkan bahwa seluruh
kabupaten dan kota di Papua Barat menunjukkan
tren penurunan IKM dalam kurun waktu 2015
hingga 2018. Meskipun Kabupaten Pegunungan
Arfak merupakan wilayah dengan penurunan IKM
paling progresif, kabupaten Pegunungan Arfak
juga merupakan wilayah dengan nilai IKM tertinggi
pada 2015, sedangkan kabupaten Tambrauw
tercatat sebagai wilayah dengan nilai IKM tertinggi
pada 2018.
Kabupaten Pegunungan Arfak tercatat
sebagai wilayah dengan nilai IKM terparah pada
2015. Jumlah penduduk miskin multidimensi di
wilayah ini tercatat sebesar 89,30 persen dari total
jumlah penduduk sekitar 29 ribu jiwa. Seluruh
penduduk miskin multidimensi di kabupaten
Pegunungan Arfak terdeprivasi pada indikator
bahan bakar memasak. Lebih lanjut, penduduk
miskin multidimensi di kabupaten Pegunungan
Arfak juga banyak terdeprivasi pada indikator
sumber penerangan yaitu 97,69 persen dan
indikator sanitasi 87,82 persen.
Meskipun kabupaten Pegunungan Arfak
merupakan wilayah dengan nilai IKM tertinggi
pada 2015, kabupaten kabupaten Pegunungan
Arfak juga tercatat sebagai wilayah dengan progres
penurunan nilai IKM paling signifikan. Wilayah ini
berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin
sebanyak 32,65 persen dalam kurun waktu 2015
hingga
2018.
Jumlah
penduduk
miskin

multidimensi di Kabupaten Pegunungan Arfak
paling banyak turun pada indikator keberlanjutan
sekolah hingga 58,63 persen dari sekitar 2 ribu jiwa
menjadi hanya 906 jiwa.
Pada 2018, wilayah dengan IKM tertinggi
digantikan oleh Kabupaten Tambrauw dengan nilai
IKM mencapai 0,240. Jumlah penduduk miskin
multidimensi di wilayah tersebut tercatat 60 persen
dari total jumlah penduduk sekitar 13,8 ribu jiwa.
Seluruh penduduk di kabupaten Tambrauw terdeprivasi pada indikator bahan bakar memasak. Lebih
lanjut, jumlah penduduk miskin multidimensi di
kabupaten Tambrauw juga banyak terdeprivasi
pada indikator air minum 84,87 persen dan sumber
penerangan 72,21 persen dan sanitasi 66,97 persen.
Di sisi lain, Kabupaten Sorong Selatan
tercatat sebagai wilayah dengan perbaikan IKM
paling lambat dalam kurun waktu 2015 hingga
2018. Padahal, kabupaten Sorong Selatan dinilai
memiliki IKM yang cukup tinggi pada 2015 yaitu
sebesar 0,228. Jumlah penduduk miskin multidimensi di wilayah tersebut tercatat 57,13 persen dari
total jumlah penduduk sekitar 46 ribu jiwa di mana
hampir seluruh penduduk miskin di kota ini mengalami deprivasi pada indikator bahan bakar
memasak yaitu 99,86 persen, air minum 98,36
persen dan sanitasi 93,97 persen.
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Graﬁk 5.33.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Papua Barat 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Provinsi Papua
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi, 2018
Keterangan

2.003.496

60,56

JPM (Jiwa)

AKM (%)

43,90

0,266

Intensitas (%)

IKM

Kota

Desa

199.006

1.804.490

AKM (%)

21,74

75,42

Intensitas

38,31

44,52

IKM

0,083

0,336

JPM (Jiwa)

Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi, 2018
Sanitasi

Air Minum

Asupan Gizi Balita

Sumber
Penerangan

Bahan Bakar
Memasak

Kondisi Atap, Lantai,
& Dinding Rumah

89,73%

33,02%

89,73%

99,90%

11,86%

37,79%

PAUD

11,30%
Keberlanjutan
Sekolah

10,75%

Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua, 2018 (dalam persen)
Nama Daerah

AKM

Nama Daerah

AKM

Kab. Puncak Jaya

75,59

Kab. Deiyai

8,33

Kab. Paniai
Kab. Jayawijaya
Kab. Merauke
Kab. Nabire

70,30
67,82
39,72
29,36

Kab. Dogiyai
Kab. Waropen
Kab. Mamberamo Tengah
Kota Jayapura

8,14
6,19
5,51
4,51

Kab. Kepulauan Yapen
Kab. Mimika

28,66
25,11

Kab. Pegunungan Bintang
Kab. Boven Digoel

4,49
4,22

Kab. Jayapura
Kab. Biak Numfor
Kab. Yahukimo
Kab. Mappi

24,34
20,13
14,78
13,29

Kab. Supiori
Kab. Tolikara
Kab. Keerom
Kab. Sarmi

3,49
1,82
1,47
1,42

Kab. Asmat
Kab. Intan Jaya

13,21
11,93

Kab. Puncak
Kab. Yalimo

1,14
1,13

Kab. Nduga
Kab. Lanny Jaya

9,60
8,67

Kab. Mamberamo Raya

0,67

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2018
(dalam persen)
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Analisis Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Papua
Proﬁl Kemiskinan Multidimensi
Dalam kurun waktu 2015–2018, kemiskinan
multidimensi di Provinsi Papua merupakan
persoalan serius yang patut diperhatikan. Jumlah
penduduk miskin multidimensi tak banyak
berubah, kurang lebih sekitar dua juta jiwa.
Walaupun AKM turun sebesar 6,54 persen, 60
persen
lebih
masyarakat
Papua
masih
dikategorikan miskin multidimensi. Hingga tahun
2018, dari lebih dari dua juta penduduk miskin di
Papua, 99 persen nya terdeprivasi pada indikator
bahan bakar memasak. Dalam skala nasional,
kondisi ini menempatkan Papua di urutan pertama
sebagai provinsi dengan IKM terburuk di Indonesia
pada 2018, dengan nilai IKM sebesar 0,266.
Tabel 5.34.1 memperlihatkan profil
kemiskinan multidimensi di Papua selama
2015–2018. Terlihat bahwa jumlah penduduk
miskin multidimensi tidak mengalami perubahan
yang berarti antara 2015 dan 2018. Bahkan, jumlah
penduduk miskin multidimensi pada 2016 dan 2017
sempat lebih tinggi daripada 2015. Kendati
demikian, AKM di Papua mengalami penurunan
dari tahun ke tahun. Pada 2015 AKM mencapai
67,10 persen dan pada 2018 AKM turun menjadi

60,56 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa
turunnya AKM di Papua selama 2015–2018 lebih
disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk.
Apabila melihat lebih detail secara
kewilayahan, di Papua AKM di desa turun lebih
progresif dibandingkan di kota. AKM di desa turun
hingga 7,74 persen dari 83,16 persen pada 2015 ke
75,42 persen pada 2018. Sementara itu, AKM di kota
turun hanya 0,79 persen dari 22,53 persen pada 2015
menjadi 21,74 persen pada 2018. Bahkan, AKM di
kota selama 2016-2017 lebih rendah dibandingkan
2018.
Sejalan dengan penurunan AKM, intensitas
kemiskinan multidimensi di Papua juga mengalami
penurunan yakni sebesar 6,14 persen dari 2015
hingga 2018. Meskipun pada 2016 intensitas
kemiskinan di provinsi ini sempat meningkat
menjadi 54,86 persen. Lebih lanjut, penurunan
intensitas kemiskinan multidimensi di Papua terjadi
baik di kota maupun di desa dengan penurunan
terbesar terjadi di kota.
Meningkatnya
intensitas
kemiskinan
multidimensi Papua pada 2016 turut menyebabkan

Tabel 5.34.1 Proﬁl Kemiskinan Multidimensi Provinsi Papua, 2015-2018
Tahun
2015

2016

2017

2018

Keterangan
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa
Desa + Kota
Kota
Desa

JPM (Jiwa)

AKM (%)

Intensitas (%)

IKM

2.049.845
182.309
1.867.536
2.118.538
171.494
1.947.044
2.108.570
170.857
1.937.712
2.003.496
199.006
1.804.490

67,10
22,53
83,16
66,35
20,45
82,71
64,87
19,44
81,70
60,56
21,74
75,42

50,05
39,02
51,12
54,86
39,10
51,86
48,23
38,35
49,10
43,90
38,31
44,52

0,336
0,088
0,425
0,364
0,080
0,429
0,313
0,075
0,401
0,266
0,083
0,336

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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naiknya IKM pada tahun tersebut. Pada 2016 IKM
naik menjadi 0,364 dari sebelumnya sebesar 0,336
pada 2015. Pada 2017, IKM turun menjadi 0,313 dan
pada 2018 turun menjadi 0,266. IKM senilai 0,266

pada 2018 membuat Papua menjadi provinsi yang
memiliki problematika kemiskinan multidimensi
terparah di Indonesia.

Angka Kemiskinan Multidimensi dan Moneter
Grafik 5.34.1 menunjukkan penurunan AKM di Papua
selama 2015–2018 tidak diikuti dengan penurunan
yang cukup berarti oleh angka kemiskinan moneter.
Selama 2015–2018, AKM telah turun hingga 6,54
persen, sedangkan angka kemiskinan moneter hanya
turun 0,7 persen. Pada 2018, tercatat AKM mencapai
60,56 persen dan angka kemiskinan moneter
mencapai 27,59 persen. Kondisi ini memperlihatkan
betapa peliknya permasalahan kemiskinan di Papua
baik dari sisi taraf hidup maupun pendapatan.
Di
sisi
lain,
Grafik
5.34.1
juga
memperlihatkan bahwa terdapat gap yang cukup

mencolok antara AKM dan angka kemiskinan
moneter di Papua walaupun gap tersebut semakin
menipis dari tahun ke tahun akibat penurunan AKM
yang lebih progresif. Secara rata-rata, AKM di provinsi
ini lebih dari dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan
angka
kemiskinan
moneternya.
Hal
ini
memperlihatkan bahwa aspek kehidupan penduduk
Papua baik dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan
standar hidup masih sangat tertinggal dibandingkan
dengan provinsi lain di Indonesia meskipun tingkat
pendapatan penduduk Papua relatif lebih baik.

Graﬁk 5.34.1 Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Provinsi
Papua, 2015-2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Kemiskinan Multidimensi dan Deprivasi Berdasarkan Indikator
Pada 2015, penduduk miskin di Papua sebagian
besar, secara berturut-turut, terdeprivasi di aspek
bahan bakar memasak, sanitasi, sumber
penerangan. Akan tetapi, pada 2018, sumber
penerangan sudah tidak lagi menjadi sumber
deprivasi utama kemiskinan di Papua. Ini
membuat pada 2018, sumber deprivasi terbesar di
Papua, secara berturut-turut menjadi bahan bakar
memasak, sanitasi, dan air minum. Hal ini terlihat
dalam Grafik 5.34.2.
PRAKARSA
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Selama 2015–2018, penurunan jumlah
penduduk miskin terdeprivasi terbesar berada di
dalam aspek sumber penerangan. Tercatat jumlah
penduduk yang terdeprivasi di aspek sumber
penerangan pada 2018 sekitar 662 ribu jiwa, turun
lebih dari satu juta jiwa dibandingkan 2015.
Sebaliknya, di dalam aspek air minum, asupan gizi
balita, dan PAUD justru mengalami peningkatan
jumlah penduduk miskin multidimensi yang
terdeprivasi. Tercatat jumlah penduduk yang
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ribu jiwa, dan PAUD meningkat 15 ribu jiwa selama
2015–2018.

Graﬁk 5.34.2 Jumlah Penduduk Miskin Multidimensi dan Terdeprivasi berdasarkan
Indikator di Provinsi Papua , 2015-2018 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Estimasi PRAKARSA

Tren Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten dan Kota
Grafik 5.34.3 menunjukkan dari 29 kabupaten dan
kota di Provinsi Papua, hampir seluruhnya
memperlihatkan penurunan nilai IKM selama
2015–2018. Tercatat hanya terdapat satu kabupaten
yang memperlihatkan peningkatan nilai, yakni
Kabupaten Biak Numfor. IKM di Kabupaten Biak
Numfor meningkat sebesar 0,009 dari 0,067 pada
2015 menjadi 0,076 pada 2018. Peningkatan indeks
ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah
penduduk miskin multidimensi di kabupaten
tersebut.
Dalam kurun waktu 2015–2018, tiga daerah
yang menunjukkan penurunan nilai IKM terbesar
di Papua adalah Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Yahukimo. IKM
Kabupaten Puncak Jaya turun sebesar 0,198,
sedangkan Kabupaten Paniai dan Kabupaten
Yahukimo masing-masing turun sebesar 0,147.
Besarnya penurunan indeks di ketiga kabupaten ini
tidak terlepas dari penurunan angka kemiskinan
dan intensitas kemiskinan yang cukup signifikan.
Tercatat penurunan AKM di Kabupaten Puncak
Jaya sebesar 23,58 persen, Kabupaten Paniai 14,86
persen, dan Kabupaten Yahukimo 10,84 persen,
sedangkan penurunan intensitas kemiskinan di

Kabupaten Puncak Jaya sebesar 5,11 persen,
Kabupaten Paniai 15,77 persen, dan Kabupaten
Yahukimo sebesar 9,90 persen.
Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi
tercatat sebagai daerah yang memiliki IKM
terendah di Provinsi Papua selama 2015–2018. Pada
2018, kota ini tercatat memiliki nilai IKM hanya
sebesar 0,062. Bersama Kabupaten Biak Numfor,
kota ini meninggalkan jauh nilai IKM
daerah-daerah lain. Pada 2018, jumlah penduduk
miskin multidimensi di kota ini tercatat sebesar
24,34 persen dari total jumlah penduduk sekitar 128
ribu jiwa, dimana 21,87 persen penduduk miskin di
kota ini mengalami deprivasi pada indikator air
minum dan 18,94 persen pada sanitasi.
Kabupaten Tolikara masih menempati
daerah dengan nilai IKM terendah di Provinsi
Papua selama
2015–2018, meskipun telah
mengalami penurunan nilai IKM sebesar 0,072.
Pada 2018, kabupaten ini tercatat memiliki nilai
IKM sebesar 0,525. Tingginya gap nilai IKM antara
Kabupaten Tolikara dan Kota Jayapura sebesar
0,463 menjadikan Provinsi Papua sebagai provinsi
di Indonesia yang memiliki ketimpangan nilai IKM
antar kabupaten/kota tertinggi di Indonesia.
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Jumlah penduduk miskin multidimensi di wilayah
ini tercatat sebesar sebesar 95 persen dari total
jumlah penduduk sekitar 137 ribu jiwa. Jumlah
penduduk miskin multidimensi di Kabupaten

Tolikara banyak terdeprivasi pada indikator bahan
bakar memasak 95,48 persen, sanitasi 91,63 persen
dan air minum 88,80 persen.

Graﬁk 5.34.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Papua Barat 2015 dan 2018

Sumber: Estimasi PRAKARSA
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