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KEMISKINAN 
 

A. DEFINISI 

 
Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang selalu muncul dalam 

kehidupan masyarakat.  Masalah distribusi pendapatan, kemiskinan dan 

pengangguran  adalah masalah yang paling mudah disulut dan merebak pada 

permasalahan yang lain, karena itu harus diwaspadai agar tidak menimbulkan 

gejolak sosial. Definisi umum tentang kemiskinan adalah bilamana masyarakat 

berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada 

faktor produksi, peluang / kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup 

lainnya, sehingga dalam setiap aktifitas maupun usaha menjadi sangat terbatas.  

Menurut istilah umum yang dimaksud dengan kemiskinan adalah 

keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti 

makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan 

erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses 

terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah 

kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. 

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini 

secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi 

moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah 

yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk 

merujuk kepada negara-negara yang "miskin". Kemiskinan dipahami dalam 

berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:  

a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan 

pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. 
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Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-

barang dan pelayanan dasar.  

b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, 

ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam 

masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan 

sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup 

masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang 

ekonomi.  

c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. 

Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian 

politik dan ekonomi di seluruh dunia.  

("http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan") 

 

Bank dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai Poverty is concern with 

absolute standart of living of part of society the poor in equality refers to relative 

living standarts across the whole society. (Sumodiningrat, 1999). Dari definisi 

tersebut dapat diketahui bahwa kemiskinan adalah terkait dengan batas absolut 

standart hidup sebagian masyarakat miskin. Dengan demikian pengertiannya, 

maka apabila berbicara tentang kemiskinan akan menyangkut standart hidup 

relatif dari masyarakat. Jika demikian halnya, kemiskinan dapat diukur melalui 

perbandingan antara tingkat pendapatan dengan nilai kebutuhan hidup 

minimum seseorang pada kurun waktu tertentu. 

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk 

mengukurnya. Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa 

digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad, 1997): 
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1. Kemiskinan Absolut 

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan 

kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau 

kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup 

secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka 

orang tersebut dapat dikatakan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dapat 

diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendapatan minimum merupakan 

pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut 

sebagai garis batas kemiskinan. Kemiskinan absolut dimaksudkan untuk 

menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan fisik terhadap makan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin 

kelangsungan hidup (Todaro, 1987). Masalah utama dalam konsep 

kemiskinan absolut adalah menentukan tingkat komposisi dan tingkat 

kebutuhan minimum karena hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat 

kebiasaan , iklim dan berbagai faktor ekonomi lain. Konsep kemiskinan yang 

didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep 

yang mudah dipahami tetapi garis kemiskinan obyektif sulit dilaksanakan 

karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Garis kemiskinan 

berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya sehingga tidak ada garis 

kemiskinan yang berlaku pasti dan umum. 
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Box. 1.1. Kemiskinan Absolut di Indonesia tahun 1975 – 2002 
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 Dari waktu ke waktu jumlah masyarakat miskin di Indonesia 

mengalami  penurunan yang berarti, hal ini disebabkan karena program 

– program penanggulan dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan 

terus menerus di Indonesia. Memang terjadi peningkatan yang 

signifikan ketika terjadi krisis ekonomi. Namun hal ini bisa 

ditanggulangi dengan program – program PKPS BBM salah satunya 

melalui Jaring Pengaman Sosial. 

Dalam hal pendanaan, jumlah anggaran yang digunakan pemerintah 

untuk pengentasan kemiskinan juga cukup banyak. Untuk tahun 2008, 

sekitar 22,2 trilyun rupiah yang digunakan untuk pemberdayaan salah 

satunya dengan PNPM mandiri dan Program P2KP. Serta sekitar 14,1 

trilyun yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai. Jumlah dana 

yang cukup besar tersebut, diharapkan akan bisa menurunkan jumlah 

masyarakat miskin absolute yang ada di Indonesia 
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2. Kemiskinan Relatif 

Seseorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti miskin. Hal ini 

terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, 

walaupun pendapatannya sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar 

minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat 

sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. 

Berdasarkan konsep kemiskinan relatif ini, garis kemiskinan akan mengalami 

perubaahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Dengan menggunakan 

ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai ketimpangan distribusi 

pendapatan. Semakin besar ketimpangan antara golongan atas dan golongan 

bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan 

miskin. Konsep kemiskinan ini relatif bersifat dimamis, sehingga kemiskinan 

akan selalu ada. 

 

Pembedaan jenis kemiskinan kemiskinan yang lain adalah menjadi dua 

jenis yaitu: kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah 

didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh sumber daya yang 

terbatas atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Dengan kata 

lain ketidakmampuan seseorang atau komunitas dalam memenuhi kebutuhan 

dan mengejar ketertinggalan teknologi menjadi penyebabnya. Sementara itu 

kemiskinan buatan didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh 

kelembagaan yang ada dalam masyarakat membuat masyarakat sendiri tidak 

menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.  

Dalam beberapa definisi lainnya, kemiskinan buatan juga disebut lebih 

populer dengan sebutan kemiskinan struktural. Menurut Selo Sumardjan dalam 

Arsyad (1997) kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang diderita oleh 

masyarakat karena struktur sosialnya, sehingga tidak dapat menggunakan 
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sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Sehingga 

kemiskinan yang dimaksud bukanlah kemiskinan yang dialami seorang 

individu karena malas atau sakit keras. Berdasarkan definisi Selo Sumardjan 

kemiskinan tersebut digolongkan sebagai kemiskinan individual. Lebih lanjut 

Arsyad (1997) menyebutkan bahwa kemiskinan struktural tersebut dapat 

disebabkan karena keadaan pemilikan sumber yang tidak merata, kemampuan 

masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidakseimbangan kesempatan dalam 

berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan yang 

tidak seimbang dalam pembangunan. 

Pemikiran – pemikiran selanjutnya menunjukkan bahwa  konsep 

kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi. Namun kemiskinan 

harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Sehingga konsep kemiskinan 

merupakan suatu konsep yang multidimensional. Kemiskinan dalam konteks 

gejala ekonomi memiliki dimensi yang berbeda dengan kemiskinan sebagai 

gejala sosial budaya. Hal tersebut juga berbeda dengan konteks kemiskinan 

dalam gejala politik. Kemiskinan terdiri atas beberapa gejala yang berbeda 

antara lain adalah: 

 
1. Kemiskinan Ekonomi. Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan suatu 

keadaan kekurangan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan sekelompok orang-orang. Kemiskinan dapat diukur secara 

langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada 

kelompok itu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber 

daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang 

luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, tetapi perlu 

mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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2. Kemiskinan Politik. Kemiskinan politik menekankan pada derajat akses 

terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan yang dimaksud mencakup tatanan 

sistem sosial politik yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk 

kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan 

alokasi sumber daya. Cara mendapatkan akses tersebut dapat melalui sistem 

politik formal, kontak-kontak informal dengan struktur kekuasaan yang 

mempunyai pengaruh pada kekuasaan ekonomi. 

 
3. Kemiskinan Sosial. Kemiskinan sosial diartikan sebagai kemiskinan karena 

kekurangan jaringan sosial dan struktrur yang mendukung untuk 

mendapatkan kesempatan agar produktifitas seseorang meningkat. 

Dikatakan bahwa kemiskinan sosisal adalah kemiskinan yang disebabkan 

adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi 

seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Konsep 

kemiskinan yang menyangkut berbagai dimensi tersebut menyebabkan sulit 

untuk membangun pengertian yang benar-benar tepat mengenai konsep 

kemiskinan. Pengertian kemiskinan dapat bermacam-macam tergantung dari 

sudut pandang mana konsep kemiskinan tersebut didekati. 

 
Beberapa ahli lainnya juga mendefinisikan kemiskinan dalam terminologi 

yang berbeda-beda. Menurut Sajogyo dalam Prayitno (1998) kemiskinan 

didefinisikan sebagai suatu tingkatan kehidupan yang berada di bawah standar 

kebutuhan hidup minimal yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok 

pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasar atas 

kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Sementara itu, menurut Emil Salim dalam 

Cahyono (1993) kemiskinan merupakan keadaan penduduk yang meliputi hal-

hal yang tidak memiliki mutu tenaga kerja tinggi, jumlah modal yang memadai, 

luas tanah dan sumber alam yang cukup, keaslian dan ketrampilan yang tinggi, 

konsisi fisik dan rohaniah yang baik, dan rangkuman hidup yang 
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memungkinkan perubahan dan kemajuan. Sementara itu, Menurut Soemitro 

dalam Prayitno (1998) kemiskinan ditandai dengan tingkat hidup rendah dan 

tertekan.  Ini merupakan akibat dari serangkaian keganjilan dan kepincangan 

yang terdapat pada pertimbangan keadaan dasar dan kerangka susunan 

masyarakat itu sendiri dan menyangkut beberapa masalah, yaitu pertama 

keadaan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sebagai sumber 

produksi yang menyangkut sumber daya alam, modal, dan ketrampilan. Secara 

umum dapat dikatakan, negara-negara berkembang termasuk Indonesia 

kekurangan modal dan ketrampilan. Kedua kepincangan sebagai sektor ekonomi, 

modal, dan penggunaan teknologi. Di masa lampau dilakukan paling intensif 

justru di sektor-sektor yang terbatas yaitu sektor perkebunan dan pertambangan. 

Dalam beberapa literatur lain, beberapa ahli menjelaskan beberapa 

penyebab kemiskinan. Menurut Kartasasmita (1999) kemiskinan disebabkan oleh 

sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu: 

a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan 

kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya 

lapangan kerja yang dapat dimasuki. 

b. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah 

menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa. 

c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan 

diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja 

atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan 

lingkaran kemiskinan tersebut. 

d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak 

berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga 

sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan 

gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.  
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  Ada banyak penyebab kemiskinan dan tak ada satu jawaban yang mampu 

menjelaskan semuanya sekaligus. Ini ditunjukkan oleh adanya berbagai 

pendapat mengenai penyebab kemiskinan sesuai dengan keadaan waktu dan 

tempat tertentu yang mencoba mencari penyebab kemiskinan. Tetapi dapat 

disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan antara lain: 

a. Kegagalan kepemilikan, terutama tanah dan modal. 

b. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana. 

c. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor. 

d. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem 

yang kurang mendukung. 

e. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor 

ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern). 

f. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam 

masyarakat. 

g. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola 

sumber daya alam dan lingkungannya. 

h. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance). 

i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan 

lingkungan 

 

  Kenyataan tersebut juga didukung oleh suara mereka yang miskin (voice of 

the poor), menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan : 

a. Keterbatasan pendapatan, modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan 

dasar termasuk : 

• Modal sumber daya manusia, misalnya pendidikan formal, 

keterampilan dan kesehatan yang memadai. 

• Modal produksi, misalnya lahan dan akses terhadap kredit. 
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• Modal sosial, misalnya jaringan sosial dan akses terhadap kebijakan 

dan keputusan politik.Sarana fisik, misalnya akses terhadap 

prasarana dasar seperti jalan, air bersih, listrik. 

• Termasuk hidup di daerah terpencil. 

 
b. Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan-goncangan 

karena : 

• Krisis ekonomi 

• Kegagalan panen karena hama, banjir atau kekeringan. 

• Kehilangan pekerjaan (PHK) 

• Konflik sosial dan politik. 

• Korban kekerasan sosial dan rumah tangga. 

• Bencana alam 

• Musibah (jatuh sakit, kebakaran, kecurian atau ternak terserang 

wabah penyakit) 

• Tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam 

ketidakberdayaan di dalam institusi negara dan masyarakat karena  

• Tidak adanya kepastian hukum 

• Tidak adanya perlindungan dari kejahatan 

• Kesewenang-wenangan aparat 

• Ancaman dan intimidasi 

• Kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya 

penanggulangan kemiskinan 

• Rendahnya posisi tawar masyarakat miskin 

 
Selain definisi dan penyebab kemiskinan, menurut Sumodiningrat (1999) 

terdapat beberapa pola kemiskinan antara lain yaitu: 
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1. Presistent Poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. 

Daerah yang mengalami kemiskinan ini pada umumnya merupakan daerah 

kritis sumber daya alam atau terisolasi. 

2. Cyclical Poverty, yaitu pola kemiskinan  yang mengikuti pola siklus ekonomi 

secara keseluruhan. 

3. Seasonal Poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering dijumpai 

pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. 

4. Accidental Poverty, yaitu kemiskinan karena terjadi bencana alam atau 

dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya 

tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. 

 
B. DIMENSI  KEMISKINAN 

 
Kemiskinan merupakan deprivasi terhadap sumber – sumber 

pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan 

pendidikan dasar, hal inilah yang disebut dengan kemiskinan absolut. 

Sedangkan kesenjangan adalah ketidakmerataan pada akses terhadap sumber 

ekonomi yang dimiliki, hal ini disebut dengan kemiskinan struktural yaitu 

ketidakterjangkauan akses terhadap sumber ekonomi. 

Dalam pengertian lama kemiskinan hanya menyangkut masalah 

ekonomi, namun  dalam perkembangannya kemiskinan bisa didekati dengan 3 

dimensi yaitu dimensi struktural, dimensi kultural dan dimensi sistem. Ketiga 

dimensi tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. 

 
B. 1. Dimensi Kultural 

 
Kondisi kemiskinan yang sudah kronis akan menimbulkan kepasrahan, 

nrimo ing pandum yang justru menimbulkan rintangan atau hambatan secara 

mental sehingga niatan untuk keluar dari kemiskinan menjadi sangat tipis. 
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Kondisi ini disebut dengan the culture  of poverty, atau kultur  kemelaratan. 

Ada tiga tingkat analisis menurut perspektif kultural, yaitu individual, 

keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individual kemiskinan ditandai 

dengan sifat a strong feeling of marginality seperti sikap parokial, apatisme, 

fatalisme atau pasrah pada nasib, tergantung dan inferior. Pada tingkat 

keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar 

dan free union or consensual marriages. Dan pada tingkat masyarakat, 

kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaun miskin 

dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. 

 
B. 2. Dimensi Struktural 

 
Kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh 

struktur sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Struktur tersebut 

menyebabkan ketidakberdayaan  dan ketidak mampuan untuk merubah 

nasibnya. Salah satu ciri utama kemiskinan struktural adalah tidak terjadinya 

mobilitas sosial, sistem feodalisme yang melekat dalam masyarakat. 

Penyebab utama kemiskinan srtruktural adalah  ketidakmampuan 

segolongan masyarakat untuk ikut memanfaatkan sumber daya yang 

sebenarnya tersedia bagi mereka. Ketidak berdayaan ini menyebabkan 

kesulitan bagi masyarakat miskin untuk bangkit dan memperbaiki nasibnya. 

 
B. 3. Dimensi Sistem 

 
Di dalam masyarakat, selalu terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang cukup 

tajam di mana kelompok masyarakat kaya akan melakukan kendali terhadap 

berbagai sumber daya yang ada di lingkungannya. Mereka telah berhasil 

mengontrol berbagai sistem ekonomi masyarakat dan  sistem sosial yang 

berlaku. Masyarakat golongan ini cenderung konservatif dan 
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mempertahankan status Quo.  Kondisi ini merupakan rintangan dan 

hambatan  utama dalam pengembangan masyarakat miskin. Dalam 

kelompok elit tertentu, kecenderungan untuk memonopoli kekuasaan 

politik, menguasai sistem perekonomian dan sebagainya adalah manifestasi 

dari kebudayaan dan sikap mental yang dimiliki oleh orang kaya yang 

berhasil mengontrol berbagai segi kehidupan masyarakat. 

Ada tiga tingkat analisis menurut perspektif kultural, yaitu individual, 

keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individual kemiskinan ditandai dengan 

sifat a strong feeling of marginality seperti sikap parokial, apatisme, fatalisme atau 

pasrah pada nasib, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan 

ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan free union or consensual 

marriages. Dan pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh 

tidak terintegrasinya kaun miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara 

efektif. 

Menurut World Summit for Social Development, kemiskinan yang 

dialami oleh masyarakat dunia memiliki wujud yang majemuk, termasuk : 

• Rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang 

menjamin kehidupan berkesinambungan 

• Kelaparan dan kekurangan gizi 

• Rendahnya derajat kesehatan  

• Keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan 

pokok lainnya 

• Kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat 

•  Keadaan papan atau perumahan yang kurang memadai 

• Lingkungan yang tidak aman 

• Diskriminasi dan keterasingan sosial 

• Rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya. 
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C. PENGUKURAN  KEMISKINAN 

Garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui pendekatan sosial 

masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator 

ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, 

yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.   

Beberapa dekade lalu, Sayogya, ekonom dari IPB, menyatakan bahwa 

ukuran kemiskinan mengacu pada kebutuhan pokok yang disetarakan dengan 

ukuran beras. Untuk daerah pedesaan ditetapkan  rumah tangga miskin jika 

pengeluarannya kurang dari setara 320 kg beras per kapita per tahun , miskin 

sekali jika pengeluaran kurang setara 240 kg beras per kapita per tahun, dan 

paling miskin jika pengeluaran kurang dari setara 180 kg beras per kapita per 

tahun. Untuk daerah perkotaan rumah tangga miskin adalah sebesar setara 480 

kg beras per kapita per tahun, kemudian  miskin sekali adalah sebesar setara 360 

kg beras per kapita per tahun, dan paling miskin adalah setara 270 kg beras 

perkapita per tahun.  

Garis kemiskinan menurut Sajogyo ini masih terlalu rendah untuk 

menopang kebutuhan hidup minimum. Karena itu, kemudian kemiskinan 

menurut Sayogya dikembangkan menurut versi BPS, versi BKKBN, versi Bank 

Dunia.  

C.1. Kemiskinan Menurut BPS 

Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah 

pendekatan pengeluaran, yaitu dengan menggunakan basic need approach 

(pendekatan berdasarkan kebutuhan dasar seseorang ) Dengan kebutuhan 2.100 
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kalori per hari, kemudian ditentukan berapa nilai yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan itu. Menurut data BPS hasil Susenas pada akhir tahun 

1998, garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 96.959 per 

kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp. 72.780 perkapita 

perbulan. Dengan perhitungan uang tersebut dapat dibelanjakan untuk 

memenuhi konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah 

dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti sandang, 

kesehatan, pendidikan, transportasi.  

Dengan pengertian tersebut, maka garis kemiskinan menjadi berubah 

sangat cepat seiring dengan perubahan inflasi, seperti pada masa krisis, ternyata 

terjadi perubahan yang sangat drastis pada angka garis kemiskinan. Tahun 1996 

sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp. 38.246 per kapita per bulan 

untuk penduduk perkotaan dan Rp. 27.413 bagi penduduk perdesaan.   

Angka terbaru garis  kemiskinan pada tahun 2008 menurut BPS adalah  

sebesar Rp 186.636 per kapita per bulan. Hal ini mengandung arti bahwa seorang 

kepala rumah tangga dengan 4 orang anggota minimal harus mempunyai 

pendapatan sebesar Rp 746.544 per bulan untuk bisa dikatakan sudah melewati 

garis kemiskinan. 

Konsekwensi perubahan angka pada garis kemiskinan tersebut adalah 

terjadi perubahan yang sangat signifikan pada jumlah masyarakat miskin. Data 

dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada tahun 1976, jumlah penduduk 

miskin mencapai 40,1% atau mencapai 54,2 juta jiwa. Pada tahun 1996 angka itu 

dapat diperkecil menjadi 11,3% atau 22,5 juta jiwa.  Namun krisis ekonomi dan 

moneter di Indonesia telah merombak semuanya, sehingga jumlah penduduk 

miskin di Indonesia terus melonjak, dan kembali mendekati posisi tahun 1976, 

hal ini lebih banyak disebabkan oleh perubahan batas garis kemiskinan yang 
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mencapai hampir antara 153,5%  sampai 165,5%  yang artinya nilai nominal 

pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar (2100 kalori) meningkat hampir 

dua kali lipat karena laju inflasi yang sangat tinggi.  

Suatu penelitian tentang pengukuran kemiskinan dengan menggunakan 

ukuran BPS dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2002 baik desa maupun di 

kota ditunjukkan dalam tabel berikut ini : 



54.2 

47.2 

42.3 

40.6 

35 

30 

27.2 

25.9 

22.5 

34 

47.9 

38.4 
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Tabel 1.1. Ukuran Garis Kemiskinan menurut BPS  tahun 1976 - 2002 

Garis Kemiskinan % Penduduk miskin Jumlah penduduk miskin (juta jiwa ) 
Tahun 

 Kota Desa kota Desa kota & desa kota desa kota & desa 

1976  Rp             4,522   Rp            2,849  38.8 40.4 40.1 10 44.2 

1978  Rp             4,969   Rp            2,981  30.8 33.4 33.3 8.3 38.9 

1980  Rp             6,831   Rp            4,449  29 28.4 28.6 9.5 32.8 

1981  Rp             9,777   Rp            5,877  28.1 26.5 26.9 9.3 31.3 

1984  Rp           13,731   Rp            7,746  23.1 21.2 21.6 9.3 25.7 

1987  Rp           17,381   Rp          10,294  20.1 16.1 17.4 9.7 20.3 

1990  Rp           20,614   Rp          13,295  16.8 14.3 15.1 9.4 17.8 

1993  Rp           27,905   Rp          18,244  13.4 13.8 13.7 8.7 17.2 

1996  Rp           38,246   Rp          27,413  9.7 12.3 11.3 7.2 15.3 

1996a  Rp           42,032   Rp          31,366  13.4 19.8 17.5 9.4 24.6 

Feb-99  Rp           92,409   Rp          74,272  19.4 26 23.4 15.6 32.3 

2002  Rp         130,499   Rp          96,512  14.5 21.1 18.2 13.3 25.1 

Sumber : Akar kemiskinan  dan ketidakberdayaan  masyarakat, TKP3KPK, 2004 

 



Dalam mengukur kemiskinan selain dengan menggunakan kebutuhan 

dasar seseorang setiap bulan, BPS juga mempunyai 14 kriteria khusus seseorang 

disebut miskin dan berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan dari program 

– program pemerintah seperti BLT ( Bantuan Langsung Tunai ), Jamkesos 

(Jaminan Kesehatan dan Sosial ), BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ) dan lain – 

lain. 14 kriteria tersebut bisa ditunjukkan sebagai berikut : 

Kriteria Keluarga Miskin versi BPS 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang  

2. Jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan  

3. Jenis dinding terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester  

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah 

tangga lain  

5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik  

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak 

terlindung/sungai/air hujan  

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu 

bakar/arang/minyak tanah  

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu  

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun  

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam setahun  

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesma/poliklinik  

12. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas 

lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan 

atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600 ribu per 

bulan  
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13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat 

SD/hanya SD  

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp500 

ribu, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor 

atau barang modal lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS tersebut sebenarnya 

mengacu pada  ukuran kemiskinan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa 

Bangsa ( PBB ) yang mendasarkan pada 12 kebutuhan dasar hidup manusia 

yaitu (1) kesehatan; (2) makanan dan gizi; (3) pendidikan; (4) kondisi pekerjaan; 

(5) situasi kesempatan kerja; (6) konsumsi dan tabungan; (7) pengangkutan; (8) 

perumahan; (9) sandang; (10) rekreasi dan hiburan; (11) jaminan sosial; serta (12) 

kebebasan. 

BOX 1.2 
Pembagian klasifikasi rumah tangga sangat miskin, miskin dan 

mendekati miskin didasarkan dari 14 kriteria yang diterapkan oleh BPS 

yang kemudian diterjemahkan dengan pendapatan per bulan sebagai 

berikut : 

• Sangat miskin dengan pendapatan maksimal Rp 480.000,- 

• Miskin dengan pendapatan antara Rp 480.000,- sampai Rp 600.000, 

• Mendekati miskin dengan pendapatan antara Rp 600.000,- sampai Rp 

700.000,- 

Kriteria kemiskinan yang berjumlah 14 ini banyak menuai kritik 

khususnya dalam penentuan warga masyarakat yang berhak menerima berbagai 

bantuan program pemerintah tersebut khususnya dalam pemberian BLT. Karena 
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ada indikasi banyak terjadi ketidaktepatan sasaran. Berdasarkan hal tersebut, 

maka pada tahun 2005, pemerintah dalam hal ini kementrian Kesejahteraan 

Rakyat bekerjasama dengan 51 perguruan tinggi di Indonesia melakukan kajian 

atas ketepatan sasaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai 

ini. Salah satunya adalah Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 1.3 

Hasil penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program PKPS BBM tahun 2005  

Kajian ini merupakan evaluasi atas pelaksanaan PKPS BBM 

khususnya pada BLT dengan menggunakan 4 indikator meliputi  tingkat 

ketepatan sasaran, tingkat ketepatan jumlah, tingkat ketetapan waktu dan 

tingkat efektifitas penyaluran bantuan atau subsidi langsung tunai. Kajian 

evaluatif tersebut memberikan hasil bahwa secara umum baik dari tingkat 

ketepatan sasaran, tingkat ketepatan jumlah, tingkat ketetapan waktu 

pelaksanaan pemberian bantuan dana atau subsidi langsung tunai cukup 

menggembirakan, yaitu sebesar 93 %. Akan tetapi jika dilihat dari efektifitas 

secara nasional efektifitas program SLT hanya sekitar 38,91% yang berarti 

bahwa dana yang disalurkan pemerintah melalui program SLT telah 

mampu meringankan beban pengeluaran Gakin sebesar 38,91%.  

Pengurangan beban pengeluaran Gakin tersebut jika dilihat dari sisi 

penggunaannya, maka 74,72% untuk pangan 7,98% untuk biaya sekolah 

anak 3,45% untuk pelunasan hutang dan sisanya untuk lain-lain (Laporan 

Nasional Monitoring dan Evaluasi PKPS-BBM 2005).  
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Khusus kebijakan dan pelaksanaan program SLT untuk RTM ternyata 

menimbulkan implikiasi dan tanggapan yang beragam. Dari sisi konsepsual, 

pelaksanaan SLT kepada RTM belum dirumuskan secara baik dan jelas oleh 

pemerintah. Kebijakan SLT yang diberikan oleh pemerintah dimaksudkan untuk 

memberikan perlindungan atau subsidi kepada masyarakat atau RTM yang 

menjadi sasaran pemberian subsidi. Selain itu pemberian subsidi kepada RTM 

diharapkan untuk meringankan beban pengeluaran akibat adanya kebijkan 

kenaikan BBM. Selama pemberian SLT oleh pemerintah kepada RTM banyak 

mengalami kendala dalam lapangan, khususnya mengenai mekanisme 

pendistribusian maupun pemanfaatan subsidi tersebut, apakah subsidi tersebut 

dipergunakan untuk kepentingan konsumsi atau untuk kepentingan 

pengembangan usaha produktif. 

C.2. Kemiskinan Menurut BKKBN 

  Miskin menurut BKKBN adalah mereka yang termasuk dalam kategori 

prasejahtera dan sejahtera I. Dalam Program Pembangunan Keluarga Sejahtera 

BKKBN, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I lebih tepat disebut 

sehagai Keluarga Tertinggal. Karena yang disebut sebagai Keluarga Pra 

Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, 

belum mampu melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing, 

memenuhi kebutuhan makan minimal dua kali sehari, pakaian yang berbeda 

untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian, memiliki rumah yang bagian 

lantainya bukan dari tanah, dan belum mampu untuk berobat di sarana 

kesehatan modern.  Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang kondisi 

ekonominya baru bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi 

belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya.  
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  Ukuran kemiskinan versi BKKBN ini memang sangat kualitatif, sehingga 

pelaksanaan di lapangan menjadi  sulit diimplementasikan.   Tetapi laporan 

Statistik Dalam Angka yang dilakukan oleh daerah selalu mencantumkan 

ukuran BKKBN dalam menghitung kemiskinan di daerah. Dan hal ini yang 

sering dijadikan acuan sehingga mengakibatkan timpangnya data jumlah 

kemiskinan dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.  

 C.2. Kemiskinan Menurut Bank Dunia 

Ukuran kemiskinan menurut bank dunia dilihat dari seberapa besar 

pendapatan yang diperoleh seseorang per bulan. Bank Dunia mendefinisikan 

Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan 

Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini 

maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang 

dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari.  

Dengan ukuran Bank Dunia tersebut, maka penduduk di Indonesia akan 

dikatakan miskin absolut apabila mempunyai pendapatan setara dengan Rp 

300.000 / bulan ( kurs Rp 10.000/ 1 US$), sedangkan untuk miskin menengah 

minimal harus mempunyai pendapatan sebesar Rp 600.000/ bulan.  Hal ini 

mengandung arti bahwa sebuah keluarga dengan 4 anggota, minimal harus 

mempunyai pendapatan sebesar Rp 1.200.000 untuk dikatakan sudah lepas dari 

kemiskinan absolut. Sedangkan untuk bisa disebut sebagai miskin menengah, 

minimal harus memiliki pendapatan sebesar Rp 2.400.000/ bulan. 

Dari laporan Bank Dunia, PDB perkapita Indonesia adalah sebesar US $ 

3.728  dengan peringkat 120 dunia dan diperkirakan akan menurun menjadi US 

$ 3.600 pada tahun 2007. Sedangkan Negara dengan PDB perkapita tertinggi 

adalah Negara Qatar dengan jumlah PDB perkapita sebesar US $ 85.638.  
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Ukuran Bank Dunia tersebut sangat berbeda jauh dengan ukuran yang 

ditetapkan oleh BPS. Selisihnya hampir dua kali lipat. Konsekwensinya adalah 

apabila kita menggunakan ukuran Bank Dunia maka jumlah masyarakat miskin 

di Indonesia bisa mencapai 50% lebih. Karena nilai kemiskinan yang ditetapkan 

oleh Bank Dunia tersebut setara dengan gaji seorang Pegawai Negeri Sipil 

dengan pangkat IIIb.  

D. PENYEBAB  KEMISKINAN 

Kajian mengenai penyebab kemiskinan sering menimbulkan debat yang 

berkepanjangan, hal ini berkaitan adanya konsensus bahwa kemiskinan adalah 

persoalan yang vicious circle, suatu lingkaran yang tidak berujung pangkal. 

Secara umum, terdapat dua sebab yang diyakini sebagai penyebab kemiskinan 

yaitu secara alamiah dan buatan. Kemiskinan secara alamiah terjadi antara lain 

akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan 

bencana alam. Sedangkan kemiskinan buatan lebih sering  terjadi karena 

lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota 

masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain 

yang tersedia, hingga mereka tetap miskin.  

Akan tetapi secara lebih detail penyebab kemiskinan bisa diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Individual, atau patologis.  Penyebab seseorang menjadi miskin adalah 

akibat perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Berdasarkan 

penyebab tersebut muncul adanya anggapan bahwa penyebab seseorang 

menjadi miskin adalah karena faktor kemalasan. Namun satu studi 

empiris yang dilakukan di negara adidaya seperti Amerika Serikat, 

menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi adalah desebabkan ketika 
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seseorang dengan berbagai usaha dan bantuan yang dilakukan oleh 

pemerintah namun gagal melewati garis batas kemiskinan. 

b. Keluarga,  penyebab kemiskinan ini menghubungkan kemiskinan 

dengan kemiskinan pada generasi sebelumnya atau istilahnya adalah 

kemiskinan turun temurun. Seseorang pada keluarga miskin maka akan 

tetap menjadi miskin karena ketiadaan kesempatan dan pendidikan.  

c. Sub budaya (subcultural). Sebab ini mencoba menghubungkan 

kemiskinan dengan lingkungan budaya kehidupan sehari-hari. Penyebab 

kemiskinan ini cenderung pada motivasi dan attitude yang terbentuk 

selama bertahun – tahun. Salah satu ungkapan yang selama ini dianggap 

sebagai penyebab kemiskinan adalah Pasrah Ing Pandum ( menerima pada 

nasib ), yang dipahami secara letter luks dalam kehidupan masyarakat. 

Secara lebih lanjut hal ini akan mengakibatkan masyarakat menjadi apatis 

terhadap  kehidupannya sendiri. Tidak mempunyai semangat untuk 

merubah. Selain itu ada juga ungkapan berlatar budaya jawa yang 

mengandung arti tidak mau lepas dari akar budaya namun sering 

diartikan secara apa adanya yaitu Mangan Ora Mangan sing penting 

kumpul ( makan tidak makan yang penting bekumpul/ tetap menjadi 

satu). Pomeo – pomeo yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya 

merupakan local wisdom ( kearifan lokal ) justru menjadi penyebab 

kemiskinan dan bumerang dalam melepaskan diri dari kemiskinan. 

d. Agensi, penyebab kemiskinan ini dilakukan oleh orang lain baik secara 

individu maupun secara berkelompok atau bahkan pemerintah sendiri 

yang punya andil dalam kemiskinan. Secara riil kemiskinan dari sisi ini 

misalnya disebabkan oleh adanya peperangan, atau konflik yang terjadi 

dalam masyarakat. Contoh di Indonesia adalah ketika terjadi konflik di 

Ambon, Poso atau di Pontianak, yang menyebabkan sebagian masyarakat 

harus terusir dan kehilangan banyak termasuk harta bendanya. Sehingga 
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penduduk yang semula kaya secara tiba – tiba menjadi miskin. Sebab lain 

dari Agensi ini adalah ketika  pemerintah melakukan  kebijakan yang 

salah baik dalam ekonomi maupun non ekonomi yang mendorong 

masyarakat menerima akibatnya. Misalnya kasus penganganan krisis 

ekonomi yang menyebabkan sebagian besar masyarakat terkena PHK 

dan kehilangan mata pencahariannya sehingga secara tiba – tiba mereka 

menjadi miskin.  

e. Struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil 

dari struktur sosial 

Menurut dokumen strategi penanggulangan kemiskinan, 2004, terdapat 

minimal 10 penyebab terjadinya kemiskinan  baik yang bersifat kronik maupun 

sementara, yaitu : 

a. Terbatasanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, Tingkat 

kesempatan kerja ditunjukkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja  

yang merefleksikan tingkat penyerapan terhadap angkatan kerja dan 

sangat terkait dengan sektor – sektor usaha yang menjadi mata 

pencaharian bagi penduduk. Di Indonesia, kesempatan kerja di sektor 

modern setelah mengalami kontraksi pada tahun 1998 telah 

menunjukkan tanda – tanda akan pulih pada tahun 2000 namun kembali 

merosot tajam pada tahun 2002. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi 

pada tahun 2001 dan 2002 disebabkan oleh berbagai kebijakan yang 

menyebabkan  meningkatnya biaya transaksi, sehingga tidak kondusif 

terhadap peningkatan investasi. Besarnya kenaikan biaya upah dalam 

periode tersebut juga memberikan andil terhadap memburuknya kinerja 

pasar kerja formal pada tahun 2002. 

b. Terbatasnya akses terhadap faktor produksi.  
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c. Rendahnya kepemilikan asset, hal ini akan menyebabkan terbatasnya 

kesempatan bagi masyarakat miskin untuk dapat melakukan kegiatan 

usaha atau produksi. 

d. Kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan 

e. Kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan 

f. Terhambatnya mobilitas sosial dan kurangnya partisipasi. Penyebab 

ketidakberdayaan dan keterdiaman si miskin, terutama ada 3 yaitu :  

• Terhambatnya mobilitas sosial ke atas,  hal ini terutama 

disebabkan oleh terbatasnya pengembangan potensi diri dan 

keterasingan sosial. Secara rinci terbatasnya pengembangan 

potensi diri disebabkan oleh kondisi kesehatan dan pendidikan 

rendah, rendahnya motivasi pengembangan diri dan tertekannya 

kesadaran hak – hak dasar. Sedangkan keterasingan sosial 

disebabkan oleh melemahnya modal sosial, menghilangnya 

kepercayaan sosial dan disfungsi sosial kelembagaan sosial. 

• Rendahnya partisipasi penentuan kebijakan publik 

• Mudahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi 

g. Kelemahan tata pemerintahan.  Selain belum secara efektif menolong 

kelompok miskin keluar dari belenggu kemiskinan, berbagai dampak 

negatif governance yang kurang baik telah mengakibatkan 

ketidakberdayaan  dan pemiskinan. 

• Penguasaan sumber daya alam oleh negara dan pemberian 

konsensi kepada pengusaha besar dalam rangka PMA dan PMDN 

yang menggusur hak – hak masyarakat. 

• Pembatasan ruang publik demi stabilisasi telah mempersempit 

kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menetapkan 

kebijakan publik yang menyangkut hidup kelompok miskin 

 26



• Peminggiran peran kelembagaan  dan kearifan lokal demi 

mementingkan kesatuan daripada persatuan serta keragaman, 

berakibat membelenggu kreatifitas dan daya inovasi masyarakat. 

• Proses perencanaan dan penganggaran yang belum pro miskin 

dan pro pemberdayaan sangat menghambat kesempatan 

mobilitas sosial ke atas kelompok miskin. 

• Berbagai kebijakan industri, perdagangan dan keuangan yang 

tidak didahului dengan peningkatan kapabilitas serta 

kelembagaan kelompok ekonomi lemah, telah memarginalkan 

banyak petani, nelayan, buruh dan UMK ( Usaha Mikro Informal 

dan kecil ) 

h. Lemahnya penyelenggaraan perlindungan sosial. Sasaran utama 

penyelenggaraan perlindungan sosial adalah para penyandang masalah 

kesejahteraan sosial ( PMKS). Penyebab banyaknya penyandang masalah 

kesejahteraan sosial antara lain adalah  

• Banyaknya konflik horisontal, dan vertikal yang terjadi di 

berbagai wilayah sehingga banyak penduduk kehilangan tempat 

tinggal maupun mata pencaharian dan keluarga tersebut menjadi 

kelompok miskin 

• Terjadinya bencana alam seperti gempa bumi yang disusul 

dengan tanah longsor, banjir bandang ( kasus bahorok ) dan 

kekeringan yang berkepanjangan seperti akibat dari El Nino. 

• Banyaknya lansia yang terlantar yang diakibatkan karena 

kurangnya perhatian dari keluarga dan kemiskinan dari keluarga 

itu sendiri.  
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• Banyaknya anak balita terlantar, anak nakal, anak cacat dan anak 

jalanan. 

i. Konflik sosial yang bersifat horisontal dan vertikal yang terjadi di 

beberapa daerah seperti di propinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, 

Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), dan Selawesi Tengah telah 

menimbulkan pengungsian besar-besaran ke daerah tetangganya. 

Kondisi ini tentunya juga akan menimbulkan beban bagi daerah 

penerima pengungsi tersebut. Konflik sosial tersebut telah 

meninmbulkan kemiskinan, dan konflik sosial yang berkelanjutan akan 

menimbulkan kemiskinan. 

j. Bencana Alam. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan sangat 

rentan terhadap terjadinya bencana baik tektonik maupun vulkanik. 

Apalagi dengan banyaknya pembalakan liar yang menyebabkan banjir, 

tanah longsor  sering terjadi di negara kita. 
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