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BAB III 

GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN DENGAN INDIKATOR 

SOSIAL DI INDONESIA 

 

3.1 Sejarah Pembangunan Manusia dan Gender 

Sebelum tahun 1990, dunia seperti melupakan pentingnya manusia dalam 

diskusi pembangunan ekonomi. Perhatian dunia terfokus pada diskusi tentang 

pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi, dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan ekonomi. Pada saat itu, pembangunan manusia yang ada hanya sebatas 

tentang modal manusia. Artinya, manusia hanya dipandang sebagai input dan juga 

alat dalam pembangunan. Menjelang tahun 1990, perhatian dunia berubah dari 

pembangunan ekonomi menjadi pembangunan manusia. Dunia internasional mulai 

menyadari bahwa manusia merupakan pelaku sekaligus menjadi tujuan dalam 

pembangunan. Hal ini terjadi karena beberapa negara mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi tetapi juga disertai dengan tingginya pengangguran dan 

kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, dan masalah sosial lain yang berhubungan 

dengan manusia. 

Tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) menerbitkan 

laporan untuk menanggapi isu yang sedang berkembang pada saat itu. Dalam laporan 

yang berjudul Human Development Report (HDR) 1990, UNDP menegaskan bahwa 

manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama 

dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi 

masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang 

produktif. Laporan HDR edisi pertama tersebut dengan jelas menekankan arti 

pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia. Hal ini menunjukan bahwa 

pembangunan manusia sejatinya menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, 

sekaligus menjadi input pembangunan. Pengukuran pembangunan manusia pertama 

kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah 

gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala 
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dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM menjelaskan 

bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lain dalam kehidupan. Kemudian IPM 

ditetapkan sebagai suatu ukuran standar pembangunan manusia. 

Untuk sampai pada metodelogi saat ini IPM telah melalui perubahan perubahan 

metotodelogi mulai dari pertama kali dikeluarkan pada tahun 1990 kemudian 

dilakukan penyempurnaan di tahun 1991 dan 1995. Namun pada tahun 2010 terjadi 

perubahan metedologi yang kemudian di sempurnakan tahun 2011 dan 2014. Berikut 

dijelaskan secara rinci perubahan metodelogi IPM dari saat dikelurkan hingga yang 

digunakan saat ini. 

1. 1990  

Launching: Komponen IPM yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup 

(AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Produk Domestik Bruto (PDB) per 

kapita. Metode yang digunakan adalah agregasi dengan rata-rata aritmatik.  

2. 1991  

Penyempurnaan: Komponen IPM yang digunakan adalah Angka Harapan 

Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), 

dan PDB per kapita.  

3. 1995  

17 Penyempurnaan: Komponen IPM yang digunakan adalah Angka Harapan 

Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Kombinasi Angka Partisipasi 

Pasar (APK), dan PDB per kapita.  

4. 2010  

UNDP mengubah metodologi: Komponen IPM yang digunakan adalah Angka 

Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS), dan PNB per kapita. Metode yang digunakan adalah agregasi dengan 

menggunakan rata-rata geometrik.  

5. 2011 
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Penyempurnaan: Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2008 

menjadi 2005.  

6. 2014  

Penyempurnaan: Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari 2005 menjadi 

2011 dan mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata 

geometrik menjadi rata-rata aritmatik. 

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender 

Tema mengenai gender diangkat oleh United Nations Development Programme 

(UNDP)  dalam publikasi Human Development Report (HDR) tahun 1995. Publikasi 

tersebut menekankan bahwa pembangunan manusia merupakan usaha untuk 

memperluas pilihan bagi semua masyarakat, bukan hanya salah satu bagian dari 

masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang terkecualikan. Dalam publikasi 

tersebut juga tersirat pesan bahwa pengabaian aspek gender akan menghambat proses 

pembangunan di suatu wilayah. Permasalahan gender sebenrarnya sudah lama 

menjadi perhatian bagi negara-negara di dunia. Terlihat dari diciptakannya The 

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), 

oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai 

deklarasi serta konvensi lainnya. Pada tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi 

konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang menjadi 

landasan hukum tentang hak perempuan. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi 

Wanita atau Konvensi CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination 

Against Women). Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan kembali dideklarasikan dalam 

Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi 

tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan Negara-negara di dunia, 

mencakup: 

1. Perempuan dan Kemiskinan;  

2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan;  

3. Perempuan dan Kesehatan;  
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4. Kekerasan Terhadap Perempuan;  

5. Perempuan dan Konflik Bersenjata;  

6. Perempuan dan Ekonomi;  

7. Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan; 

8. Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan; 

9. Hak Asasi Perempuan;  

10. Perempuan dan Media;  

11. Perempuan dan Lingkungan Hidup; serta  

12. Anak Perempuan. 

 

Penekanan tentang gender juga tersirat dari beberapa kalimat pembuka pada Human 

Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP pada tahun 1990 

tersebut yang menekankan bahwa pada hakikatnya pembangunan manusia menempatkan 

manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi 

pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh 

penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-

laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan. 

 

3.2 Pembangunan Manusia Indonesia di Dunia 

Menurut laporan UNDP Tahun 2020, negara dengan IPM paling tinggi adalah 

Northway dengan nilai 0,957 atau 95,7 dan yang paling rendah adalah Nigeria dengan 

nilai IPM sebesar 0,394 atau 3,94. Sedangkan Nilai IPM Indonesia untuk 2020 adalah 

71,94 yang menempatkan negara ini dalam kategori pembangunan manusia yang 

tinggi. Posisi ini menempatkan  Indonesia di peringkat 107 dari 189 negara dan 

wilayah di dunia. Antara tahun 2010 dan 2020, nilai IPM Indonesia meningkat dari 

66,53 menjadi 71,94, meningkat sebanyak 5,41. Pencapaian ini sejalan dengan tren 

peningkatan IPM Indonesia dari tahun 1990 hingga sekarang yang melonjak sebesar 

37,3 persen. 
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Sumber: Human Development Report, 2021 

GAMBAR 3. 1 

INDEX COMPARISON HUMAN DEVELOPMENT INDEX INDONESIA 

 

Gambar di atas merupakan Index Comparison komponen pembangunan 

manusia Indonesia pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan dunia, GDI value 

atau Nilai Indeks Pembangunan Gender indonesia berbeda 0,003 lebih kecil dari GDI 

Value dunia. Hal yang sama juga terjadi pada HDI Value atau Indeks Pembangunan 

Manusia dengan nilai 0,718 lebih kecil dari milik dunia yaitu 0,737 dan Indeks 

Pemberdayaan Gender Indonesia yang jika dibandingkan dengan dunia juga masih 

berada di bawahnya. 
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TABEL III. 1 

IPM ASEAN 2020 

No Negara Ranking IPM 
UHH 

(Tahun) 
HLS 

(Tahun) 
RLS 

(Tahun) 
GNI/Kapita 

(US$) 

1 Singapura 11 0.938 83.60 16.4 11.6 88.16K 

2 
Brunei 
Darussalam 

47 0.838 75.9 14.3 9.1 63.97K 

3 Malaysia 62 0.81 76.2 13.7 10.4 27.53K 

4 Thailand 79 0.777 77.2 15.6 7.9 17.78K 

5 Indonesia 107 0.718 71.7 13.6 8.2 11.46K 

6 Filipina 107 0.718 71.2 13.1 9.4 9.78K 

7 Vietnam 117 0.704 75.4 12.7 8.3 7.43K 

8 Laos 137 0.613 67.9 11 5.3 7.41K 

9 Kamboja 144 0.594 69.8 11.5 5 4.25K 

10 Myanmar 147 0.583 67.1 10.7 5 4.96K 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

 

Berdasarkan tabel di atas, Indonesia bersama Filipina berada di peringkat yang sama, 

yaitu 107 dunia. Hanya saja hal yang membedakan Indonesia unggul dari segi usia 

harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan pendapatan nasional per 

kapita. Sementara Filipina unggul dari sisi rata-rata lama sekolah. Dibandingkan 

dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat 

kelima. IPM Indonesia kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan 

Thailand. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN sisanya Indonesia masih unggul 

jauh di segala aspek. Indonesia harus terus berbenah untuk meningkatkan 

pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi yang merata dan tidak Jawa sentris 

sangatlah dibutuhkan. 

 

3.3 Strategi Peningkatan Pembangunan Manusia di Indonesia 

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai 

strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 

2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, 

Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, 
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dan Transformasi Ekonomi. Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia, terdapat 

beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai SDM pekerja keras yang dinamis, 

produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan 

kerjasama industri dan talenta global. Strategi tersebut dibagi menjadi tiga sasaran, 

yaitu: 

1. Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial 

 Tata Kelola Kependudukan 

 Perlindungan Sosial 

 Kesehatan 

 Pendidikan 

 Pengentasan Kemiskinan 

 Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda 

2. Produktivitas 

 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

 Pendidikan Tinggi 

 Iptek dan Inovasi 

 Prestasi Olahraga 

3. Pembangunan Karakter 

 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila 

 Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan 

 Moderasi Beragama 

 Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas 

 

3.3.1 Program Kebijakan Pembangunan Manusia di Indonesia 

Mengingat peran strategis sumber daya manusia dalam percepatan 

pembangunan nasional, maka kebijakan dan langkah strategis dari rencana kerja yang 

komprehensif harus dilaksanakan untuk menghasilkan banyak sumber daya manusia 

Indonesia yang unggul yang dapat bersaing di skala global. Koordinasi kebijakan 

antar departemen terkait dan pemangku kepentingan antar departemen juga mutlak 
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diperlukan dalam rangka menyatukan sumber daya dan potensi yang ada serta 

mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Berikut beberapa 

program kebijakan dalam meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia. 

1. Program wajib belajar 12 tahun 

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, oleh karena itu pemerintah Indonesia memberikan pendidikan 

formal gratis selama 12 tahun. Program kebijakan ini dilakukan untuk 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk penduduk usia 16 sampai 18 

tahun atau peserta didik pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau 

sederajat. 

2. Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah 

pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah, yaitu 6 – 21 tahun 

yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS), 

peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas,  

korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan 

program Bantuan Siswa Miskin (BSM). 

3. Program Kartu Prakerja 

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan 

kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja 

yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, 

termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. 

4. Program Kartu Indonesia Sehat 

Kartu Indonesia Sehat adalah salah satu program pemerintah dalam rangka 

memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu. Bantuan ini berupa layanan 

kesehatan gratis di puskesmas, klinik, hingga rumah sakit di seluruh wilayah 

Indonesia sesuai dengan penyakit yang diderita. Program KIS digagas sejak tahun 

2014 oleh Presiden Jokowi yang menjangkau 19 provinsi di Indonesia. Targetnya 

adalah melindungi dan melayani seluruh keluarga pra-sejahtera pada tahun 2015. 



57 
 

 
 

Dalam perkembangannya, istilah Kartu Indonesia Sehat juga digunakan untuk 

merujuk pada BPJS Kesehatan.  

5. Pengurangan Stunting pada anak 

Dalam RPJMN 2020-2024, penekanan angka stunting pada anak ditargetkan 

menjadi 19 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan percepatan penanganan 

stunting diperluas ke 260 kabupaten/kota dari yang sebelumnya 160 

kabupaten/kota pada 2019. Strategi nasional dalam menurunkan stunting 

dilakukan dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak, terutama 

dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan, antara lain, 

pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan. 

Kemudian, intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan 

pembangunan di luar sektor kesehatan seperti penyediaan air bersih atau sanitasi, 

pendidikan gizi, dan ketahanan pangan. 

6. Program BPJS 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik 

yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh 

penduduk Indonesia . Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, kini Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial terbagi menjadi dua lembaga besar, yaitu BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Undang-undang No. 40 tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu 

bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan sosial dalam hal ini 

berhubungan dengan kompensasi dan program kesejahteraan yang 

diselenggarakan pemerintah untuk rakyatnya. 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Kluster Ketenagakerjaan merubah ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan menambah jenis 

program jaminan sosial, menjadi :  

a. jaminan kesehatan; 

b. jaminan kecelakaan kerja;  

https://lifepal.co.id/media/bpjs-kesehatan-online/?utm_campaign=MEDIA_administrasi_kartu-indonesia-sehat&utm_source=media&utm_medium=inarticle_text&utm_content=kartu-indonesia-sehat
https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kompensasi
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c. jaminan hari tua; 

d. jaminan pensiun;  

e. jaminan kematian; dan 

f. jaminan kehilangan pekerjaan. 

 

3.4 Pengarustamaan Gender Sebagai Strategi Kesetaraan Gender di 

Indonesia 

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan 

perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG 

bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan 

pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. 

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan 

perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh 

proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari 

pembangunan. Terdapat 4 Aspek Diskriminasi/Kesenjangan dalam isu Gender: 

1. Akses 

Kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperolah manfaat 

pembangunan 

2. Partisipasi 

Keikutsertaan Laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan/program 

3. Kontrol 

Peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas 

sumber daya dan pengambilan keputusan 

4. Manfaat 

peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan menggunakan hasil-hasil 

suatu kebijakan/ program/ kegiatan 

Telah banyak bukti yang menunjukkan peran perempuan sebagai faktor kunci 

pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Perempuan adalah salah satu elemen 
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penting bagi proses transformasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Sejak 

Konferensi Dunia tentang Perempuan yang pertama pada 1975 di Meksiko, negara-

negara di dunia bahkan telah mengupayakan dan menunjukkan perbaikan terhadap 

posisi perempuan dalam kedudukannya di masyarakat melalui peningkatan 

pemahaman pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan. Indonesia juga 

meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 

melalui UU No. 7 Tahun 1984, yang secara eksplisit mengakui pentingnya 

pemenuhan hak-hak substantif bagi perempuan menuju keadilan dan kesetaraan 

gender. Hal tersebut semakin memperkuat hadirnya tindakan nyata dan kerangka 

kerja untuk mewujudkan langkah-langkah yang dibutuhkan sebagai upaya 

menghadapi permasalahan yang terkait dengan isu kesetaraan gender di seluruh 

bidang pembangunan. 

 

3.4.1 Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Gender 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,  

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup:  

a) penguatan kebijakan dan regulasi, 

b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan 

pelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang 

responsif gender (PPRG), 

c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun 

laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia 

usaha;  

d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama 

dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan 

publik, dan pengambilan keputusan; dan  

e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. 



60 
 

 
 

3.4.1.1 Pelibatan Laki-Laki Untuk Perempuan (He For She) 

Dengan disepakatinya komitmen global untuk mewujudkan Agenda 

Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs), kesetaraan gender menjadi salah satu 

tujuan yang ingin dicapai secara global, yang dikenal dengan istilah Planet 50:50, di 

mana perempuan dan laki-laki bersama-sama setara berperan dan terlibat dalam 

pembangunan. Untuk memperkuat komitmen itu, Presiden RI Joko Widodo 

menerima peran sebagai duta HeForShe dalam program & quot; Impact 10x10x10” 

bersama pemimpin negara lainnya, antara lain Presiden Malawi, Arthur Peter 

Mutharika; Presiden Rwanda, Paul Kagame; Presiden Romania, Klaus Werner 

Iohannis; Presiden Finlandia, Sauli Niinisto; Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe; 

dan Perdana Menteri Swedia, Stefan Lofven. 

Terkait hal tersebut, maka isu-isu tentang pengarusutamaan gender menjadi 

fokus utama di dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk 

memperjuangkan perubahan positif bagi kaum perempuan khususnya yang 

menyangkut akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan. Untuk 

mendorong pelaksanaan pembangunan yang responsif gender tidak hanya melalui 

kebijakan, program, dan kegiatan saja tetapi perlu langkah nyata melalui suatu 

gerakan perubahan masif dan perubahan pola pikir dan paradigma dari seluruh 

segmen masyarakat. Langkah nyata itu antara lain melalui kampanye “HeForShe” 

atau peningkatan partisipasi laki-laki terhadap isu perempuan dan anak. HeForShe 

adalah kampanye solidaritas untuk kesetaraan gender yang bertujuan untuk 

melibatkan laki-laki dan anak laki-laki sebagai agen perubahan untuk mencapai 

kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dan mendorong mereka untuk terlibat 

dalam upaya mengakhiri isu-isu terhadap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh 

perempuan dan anak perempuan. Sebagai Duta HeforShe, Presiden RI melalui 

pernyataan tertulisnya menyatakan misinya untuk meningkatkan partisipasi dan 

keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan serta melindungi 

perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal melalui 3 (tiga) fokus area, yaitu : 

1. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan; 

2. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan; dan 
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3. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak 

perempuan. 

 

3.5 Kondisi Kemiskinan di Indonesia  

Secara umum, pada periode 2010–September 2020, tingkat kemiskinan di 

Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, 

perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. 

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan 

Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari 

kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase 

penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh 

adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. 

Menurut BPS Indonesia (2021), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 

September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Dibandingkan Maret 2020, jumlah 

penduduk miskin meningkat 1,13 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan 

September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 2,76 juta orang. 

Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 10,19 persen, 

meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin 

terhadap September 2019. 

 

3.6 Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 

Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan 

kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan 

makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim 

investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, 

serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka 

mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu 

penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban 
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pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui 

program ekonomi produktif. Strategi kedua ini perlu dikembangkan pemerintah 

dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya 

secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, 

pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti 

memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai 

skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat 

menjadi kelompok ekonomi menengah.  

Pemerintah telah banyak menerapkan kebijakan dan program dalam 

pengentasan kemiskinan. Dalam meningkatkan koordinasi penanggulangan 

kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan 

dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan. 

Dalam artikel terkait program penanggulangan kemiskinan cabinet bersatu II, 

Aditya Nugraha (2011) menyebutkan program-program penanggulangan kemiskinan 

yang terbagi kedalam empat klaster, pada klaster I antara lain adalah:  

1. Program Keluarga Harapan (PKH)  

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  

3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)  

4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)  

5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)  

Program-program penanggulangan kemiskinan pada klaster II antara lain adalah 

Program dan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Perluasan 

Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif. Sedangkan program-

program penanggulangan kemiskinan pada klaster III antara lain adalah Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE). Selain tiga instrumen utama 

penanggulangan kemiskinan di atas, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden 

Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program 



63 
 

 
 

Pro-Rakyat. Upaya peningkatan dan perluasan program pro-rakyat (Klaster IV) 

dilakukan melalui:  

1. Program Rumah Sangat Murah.  

2. Program Kendaraann Angkutan Umum Murah.  

3. Program Air Bersih Untuk Rakyat.  

4. Program Listrik Murah dan Hemat.  

6. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.  

7. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan 

melalui:  

1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin  

Dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (basic life acsess) yaitu sandang, 

pangan, papan, pendidikan, kesehatan, air bersih.  

 

2. Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Penduduk Miskin.  

b. Dilakukan melalui pola pelatihan/keterampilan kewirausahaan pemula (start 

up) dan bantuan modal awal;  

c. Untuk menentukan penerima manfaat program/kegiatan agar memperhatikan 

kriteria yang terdapat pada data BDT 2018, antara lain :  

1) Status kepemilikan usaha di suatu rumah tangga;  

2) Akses terhadap KUR;  

3) Kepemilikan lahan;  

4) Kepemilikan asset bergerak;  

5) Kepemilikan ternak;  

6) Status pendidikan tertinggi. 

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil 

Dilakukan melalui program/kegiatan terkait fasilitasi pengembangan 

kewirausahaan, fasilitasi akses modal/kredit bersubsidi (jamkrida/ KUR/Mitra 25), 
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pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan, sertifikasi produk/HAKI, serta 

menjaga stabilisasi iklim usaha dan fasilitasi pemasaran.  

4.Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.  

Dilakukanmelalui sinergitas dokumen perencanaan sampai dengan monitoring 

dan evaluasinya, serta pengembangan kemitraan dengan melibatkan perguruan tinggi 

dengan KKN Tematik, TJSLP/CSR Perusahaan/BUMN/BUMD, serta mendorong 

pembangunan kawasan perdesaan.  

 

 

 

 

 

 

 


