
Individual Deprivation Measure (IDM) menyediakan pengukuran kemiskinan multidimensi pada level 
individu, yang meliputi lima belas dimensi. Pengukuran ini dirancang untuk menjadi peka gender dan 
untuk memberikan informasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya untuk kebijakan dan 
program pengentasan kemiskinan.
Pada tahun 2018, sebuah tim peneliti dari Australian National University melakukan studi Individual 
Deprivation Measure (IDM) di Sulawesi Selatan, Indonesia. Temuan dari studi IDM di Indonesia 
menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat berbeda dan terbagi secara gender. Perempuan dan laki-laki 
mengalami keterbatasan yang mendalam akibat kemiskinan, namun sifat alamiah dari keterbatasan 
tersebut sering berbeda. 

Berdasarkan konsultasi yang luas dengan pemangku 
kebijakan di tingkat nasional dan subnasional 
di Indonesia, dipilih dua kabupaten di Sulawesi 
Selatan untuk studi IDM Indonesia: Pangkajene dan 
Kepulauan (Pangkep) serta Jeneponto. Total 5,696 
individu dari 2,186 rumah tangga telah disurvei.
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Sifat alami kemiskinan yang berbeda 
secara gender: Temuan Studi IDM Indonesia 

Lembar informasi ini memberikan gambaran dari IDM. 
Dengan menggunakan analisa deskriptif dari data 
yang didapat dari studi IDM Indonesia, lembar ini 
menjelaskan sifat alami dari kemiskinan yang berbeda 
berdasarkan gender, terutama dalam kaitannya 
dengan makanan, kesehatan dan penggunaan waktu.
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Akses terhadap kontrasepsi Akses terhadap produk sanitasi Perawatan sebelum melahirkan (pre-natal)

Lembar informasi ini juga meringkas temuan-temuan yang spesifik terkait perempuan:



Sejak tahun 1990-an, wacana global telah terfokus pada kemiskinan yang di feminisasi. Satu capaian 
penting dari tesis ‘feminisasi kemiskinan’ adalah menempatkan kemiskinan yang dialami perempuan 
secara tegas pada agenda pembangunan. Namun, konsep ini masih memiliki kekurangan dalam hal 
kejelasan makna dan bukti (Chant, 2008).

Meski ada bukti kuat bagaimana kemiskinan berdampak pada kehidupan perempuan, terdapat 
kekhawatiran yang diungkapkan bahwa tesis feminisasi kemiskinan belum memberi perhatian cukup 
pada beberapa masalah penting, seperti:

Dalam rangka mengatasi kemiskinan secara efektif, penting untuk memahami masalah-masalah di 
atas dengan lebih baik dan menjadikan sifat alami kemiskinan yang berbeda berdasarkan gender – 
ketimbang feminisasi kemiskinan – sebagai fokus perhatian. Bradshaw et al (2017) mencatat bahwa 
kemajuan konseptual telah dicapai dalam memahami kemiskinan sebagai pengalaman yang berbeda 
secara gender, namun data yang ada masih kurang.

GENDER DAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI

IDM bersifat peka gender dalam empat cara.

Pertama, strategi survei kami di tingkat individu – dan bukan tingkat rumah tangga – memastikan bahwa 
kemiskinan multidimensi pada perempuan maupun laki-laki dapat diungkap. Satu individu (seringkali 
kepala rumah tangga laki-laki) tidak diterima sebagai seseorang yang mewakili semua anggota rumah 
tangga lainnya. Selain itu, kami tidak berasumsi bahwa sumber daya yang ada didistribusikan secara 
merata untuk semua anggota rumah tangga. 

Kedua, dimensi-dimensi IDM ditentukan melalui tiga fase proses penelitian, yang meliputi penelitian 
partisipatif dengan melibatkan lebih dari 2000 perempuan dan laki-laki yang hidup dalam kemiskinan. 
Dimensi-dimensi yang dipilih untuk IDM merupakan hal yang sangat penting bagi perempuan 
yang berpartisipasi dalam proses penelitian atau yang dianggap penting dalam mengungkapkan 
pengalaman-pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Ketiga, dimensi-dimensi, tema-tema dan indikator-indikator IDM mampu mengungkap pola-pola 
gender dari kemiskinan multidimensi, dan menandai dalam hal apa relasi gender, peran dan tanggung 
jawab dapat membentuk pengalaman kemiskinan bagi perempuan dan laki-laki. 

Keempat, tema-tema dan indikator-indikator tentang akses perawatan sebelum masa kelahiran (pre-
natal care) dan produk sanitasi merupakan hal-hal yang spesifik bagi perempuan dan secara khusus 

KEPEKAAN GENDER

• Bagaimana dan di dalam hal apa perempuan 
miskin

• Perbedaan-perbedaan di antara perempuan
• Sifat alami kemiskinan yang multidimensi

• Bagaimana kemiskinan mempengaruhi 
kelompok laki-laki tertentu

• Bagaimana relasi gender membentuk 
kemiskinan

IDM melakukan survei terhadap anggota keluarga dewasa dari rumah tangga terpilih, yang 
didefinisikan di Indonesia sebagai mereka yang berusia di atas enam belas tahun. Dengan menilai 
kemiskinan di tingkat individu, dan bukan kemiskinan di tingkat rumah tangga, IDM mampu 
mengungkapkan cara-cara bagaimana kemiskinan berdampak pada kehidupan individu dan kelompok 
sosial tertentu. Informasi yang didapat sangat penting untuk memahami dengan lebih baik kelompok 
mana yang tertinggal dan dengan cara seperti apa mereka tertinggal.

PENGUKURAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI DI TINGKAT INDIVIDU



Studi-studi IDM mengisi kekosongan data yang ada, seraya berkontribusi pada kemajuan konseptual yang 
sedang berlangsung, terutama dalam memahami sifat alami kemiskinan yang berbeda dan terbagi secara 
gender. Temuan-temuan dari studi IDM Indonesia, seperti dirangkum berikut, menunjukkan bahwa kemiskinan 
terbagi secara gender, dan menunjukkan bagaimana perempuan dan laki-laki dipengaruhi secara berbeda. 
Yang penting dari temuan-temuan IDM adalah mereka dapat mengungkap perbedaan antara sesama 
perempuan. Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya pengukuran kemiskinan yang peka gender dan juga 
sensitif terhadap isu-isu-isu khusus yang dihadapi perempuan miskin, yang sering terlewat dalam arus utama 
penilaian kemiskinan.

MENGUNGKAP SIFAT ALAMI KEMISKINAN MULTIDIMENSI YANG BERBEDA 
SECARA GENDER

Dimensi pangan dari IDM menilai kerawanan pangan dengan menggunakan delapan pertanyaan untuk 
menentukan apakah masyarakat khawatir mereka tidak memiliki makanan yang cukup atau kehabisan 
makanan, telah mengalami kelaparan atau melewatkan makan, atau tidak dapat makan makanan yang bergizi 
dan beragam. Dimensi pangan IDM didasari pada pertanyaan-pertanyaan seputar kerawanan pangan yang 
dikembangkan melalui Food Insecurity Experience Scale, yang diperkenalkan oleh United Nations Food and 
Agriculture Organization pada tahun 2014. Di Kabupaten Pangkep, baik perempuan dan laki-laki mengalami 
kekurangan pangan. Di Kabupaten Jeneponto, kekurangan pangan umumnya dialami perempuan, terutama 
mereka yang berusia antara 25-59 tahun dan tinggal di lokasi-lokasi pedesaan. Di kedua kabupaten, baik 
perempuan dan laki-laki di lokasi pedesaan dilaporkan lebih mungkin mengalami keterbatasan pangan 
dibanding responden yang tinggal di wilayah perkotaan. 

Kekurangan pangan paling parah terjadi di kepulauan terpencil di daerah pantai barat Pangkep, di mana 
ketahanan pangan, ketersediaan dan kualitas pangan merupakan masalah serius untuk semua – namun 
perempuan merupakan kelompok yang paling menderita. Hasil temuan ini mengungkap perbedaan antara 
perempuan dan laki-laki, tetapi sekaligus juga mengungkap perbedaan antara sesama perempuan. Kita melihat 
gender dan lokasi geografis saling beririsan membentuk pola-pola keterbatasan. IDM juga mengungkap 
bagaimana peran dan tanggung jawab gender membentuk sifat alami dari kekurangan pangan. Dalam hal ini 
laki-laki nampaknya melewatkan makan dan makan lebih sedikit daripada yang mereka perlu. Hal ini khususnya 
terjadi di daerah perkotaan. Dalam hal ini sepertinya pola kerja laki-laki dapat mempengaruhi kemampuan 
mereka dalam mengakses makanan pada siang hari.

Perempuan dilaporkan merasa cemas akan kehabisan makanan, dan hal ini khususnya terjadi pada perempuan 
di kelompok usia menengah (usia 25-59 tahun). Di kelompok usia ini terlihat tanggung jawab perempuan untuk 
merawat dan memberi makan keluarga – dan perasaan cemas ketika peran ini tak dapat dipenuhi – berkontribusi 
pada keterbatasan perempuan. Jika perempuan di usia menengah sebagian besar merasa khawatir akan 
kehabisan makanan, perempuan muda (usia 16-24 tahun) merasa khawatir lebih banyak dibanding laki-laki 
muda. Hal ini mengindikasikan pola gender serupa berlaku pada lintas generasi. Perempuan, terutama di daerah 
pedesaan, juga dilaporkan tidak dapat makan makanan sehat atau bergizi, menggambarkan pola prioritas dalam 
keluarga ketika makanan langka.

Data dari modul pangan IDM mengungkapkan bahwa keterbatasan dialami oleh semua kelompok 
dalam konteks kemiskinan, tetapi pola-pola keterbatasannya berbeda secara gender. Pola-pola ini 
mencerminkan peran dan tanggung jawab gender, yang dibentuk oleh jenis kelamin, usia, dan lokasi 
geografis. 

Studi IDM menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari Washington Group Short Set untuk mengidentifikasi 
penyandang disabilitas. Di sini kami menampilkan temuan-temuan dari Jeneponto, di mana jumlahnya sedikit. 
Hanya 306 dari 2815 responden di Jeneponto diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas, dan diperlukan 
kehati-hatian dalam mengambil kesimpulan yang tegas. Namun, berdasarkan data IDM di Jeneponto, 
penyandang disabilitas khusunya mengalami keterbatasan dalam hal pangan, dengan 47,1 persen khawatir 
tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan, dibanding dengan 39 persen penduduk yang diidentifikasi 
bukan penyandang disabilitas. Tetapi dalam hal ini perbedaan gender sangat penting. Perempuan yang bukan 
penyandang disabilitas lebih merasa khawatir akan kehilangan makanan dibanding laki-laki penyandang 
disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas merasa khawatir akan kehabisan makanan dibanding kelompok 
mana pun. Irisan antara jenis kelamin dan disabilitas muncul dan menciptakan keterbatasan pangan secara 
khusus. Hal ini jelas merupakan suatu hal yang membutuhkan lebih banyak penelitian dan data yang lebih baik.

GENDER DAN KETERBATASAN 
PANGAN 



Kemiskinan waktu tidak selalu mengindikasikan bentuk-bentuk kemiskinan lain, namun waktu merupakan 
sumber daya terbatas yang memungkinkan atau membatasi sejumlah kegiatan. Penggunaan waktu 
biasanya sangat ditentukan oleh peran dan tanggung jawab gender, di mana perempuan menghabiskan 
banyak waktu untuk pekerjaan domestik dan perawatan dengan tidak dibayar, yang seringkali tidak 
diukur atau dinilai. Tergantung pada komposisi keluarga/rumah tangga dan kesejahteraan relatif, beban 
waktu menciptakan kompromi, dengan implikasi negatif pada aspek kehidupan yang lain, seperti 
ketidakmampuan melakukan pekerjaan berbayar dan/atau hilangnya waktu istirahat, tidur atau waktu luang. 
Jika hal ini dikaitkan dengan bentuk keterbatasan lainnya, keterbatasan waktu dapat menambah aspek 
kemiskinan multidimensi. 

Dimensi Penggunaan Waktu di IDM mengukur beban waktu yang digunakan pada hari kerja terakhir dan 
ketika terakhir kalinya mendapat panggilan untuk bekerja, yang menjelaskan waktu yang dihabiskan untuk 
semua kegiatan (dibayar maupun tidak dibayar) dan waktu ketika seseorang secara konsisten diminta 
untuk bekerja dan melakukan berbagai kegiatan yang berbeda secara bersamaan. Studi IDM Indonesia 
menganggap waktu panggilan seperti memiliki dan merawat anak di bawah usia tiga belas tahun, sambil 
melakukan ‘kegiatan utama’ tambahan. 

Seperti dapat diduga, penggunaan waktu sangatlah berbeda secara gender. Di Jeneponto, misalnya, hanya 
dua persen perempuan dilaporkan melakukan pekerjaan berbayar saja (dan tidak terlibat dalam pekerjaan 
domestik dan perawatan yang tidak dibayar), dibanding 26,8 persen laki-laki. Sekitar 37 persen perempuan 
tercatat melakukan pekerjaan domestik dan perawatan dengan tidak dibayar, dibandingkan dengan  
12 persen lebih sedikit laki-laki. Hampir 60 persen perempuan dilaporkan melakukan pekerjaan baik dibayar 
maupun tidak berbayar, dibanding dengan 53,4 persen laki-laki.

Pola-pola yang sama ditemukan di Pangkep, tetapi terdapat perbedaan yang lebih besar antara pola-
pola perempuan dan laki-laki dari pekerjaan berbayar dan tidak dibayar, dengan 64,3 persen perempuan 
melakukan kedua jenis pekerjaan tersebut, dibanding 49,2 persen laki-laki. 

Dalam hal waktu panggilan, perempuan mengalami keterbatasan yang lebih dibanding laki-laki. Di 
Pangkep, 41,8 persen perempuan memiliki anak di bawah usia tiga belas tahun yang harus dirawat sambil 
melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya, dibanding dengan 11,6 persen laki-laki. Di Jeneponto, pola yang 
sama muncul, di mana 38,9 persen perempuan mendapat panggilan dan diminta untuk bekerja, dibanding 
8,6 persen laki-laki.

Di Jeneponto, terdapat ketimpangan gender yang paling besar untuk waktu yang terpakai baik untuk 
pekerjaan yang dibayar dan pekerjaan domestik/perawatan diberbayar, yaitu di kelompok usia dewasa 
menengah, di mana 62,9 persen perempuan melakukan kedua jenis pekerjaan tersebut di banding 57,1 
persen laki-laki. Di Pangkep, kesenjangan gender terbesar untuk kategori waktu yang terpakai adalah 
untuk pekerjaan yang tidak dibayar, yaitu pada kelompok usia dewasa muda (16 sampai 24 tahun), dengan 
53,7 persen perempuan dibanding 36,2 persen laki-laki melakukan kedua jenis pekerjaan tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa beban waktu yang tidak merata tetap berlaku dari generasi ke generasi.

Di kedua kabupaten perempuan menghabiskan waktu lebih banyak untuk pekerjaan yang dibayar 
maupun tidak dibayar dari pada laki-laki. Di Jeneponto, perempuan rata-rata menghabiskan 11.5 
jam dalam sehari untuk pekerjaan yang dibayar dan tidak dibayar – 1.5 jam lebih banyak dari laki-
laki. Di Pangkep, ketimpangan lebih besar terjadi, di mana perempuan menghabiskan 12 jam per 
hari untuk pekerjaan yang dibayar dan tidak dibayar – 2.5 jam lebih banyak dari laki-laki.

Secara khusus perempuan penyandang disabilitas biasanya bekerja dengan durasi jam yang sama 
dalam sehari  dengan perempuan bukan penyandang disabilitas (terlepas dari status disabilitas 
mereka). Berdasarkan kekhawatiran yang dilaporkan oleh perempuan penyandang disabilitas mengenai 
kekurangan makanan, temuan-temuan terkait penggunaan waktu menunjukkan kemiskinan multidimensi 
yang mendalam, yang dapat muncul akibat irisan antara antara jenis kelamin dan disabilitas. Analisa lebih 
lanjut dibutuhkan untuk memahami hubungan ini sepenuhnya.

GENDER DAN KETERBATASAN 
WAKTU



Temuan-temuan IDM dari modul kesehatan menunjukkan bahwa baik perempuan dan laki-laki 
mengalami masalah kesehatan, secara alami masalah ini telah terbagi secara gender. Tingginya 
tingkat kekawatiran dan kecemasan sehari-hari dialami oleh perempuan dapat dikaitkan dengan 
peran perawatan keluarga yang bersifat gender – dan dapat mencerminkan kekhawatiran akan 
kehabisan makanan dan beban waktu yang besar. Masalah depresi dilaporkan oleh beberapa 
laki-laki di Pangkep dan membutuhkan riset lanjutan untuk memastikan bahwa hal ini berkaitan 
dengan pemahaman perilaku yang bersifat gender, sehingga mensyaratkan laki-laki untuk 
menunjukkan tangung jawab tertentu, terutama dalam hal menghasilkan pendapatan.

Khususnya, di Jeneponto baik perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas melaporkan masalah-
masalah kesehatan akibat terpapar asap dan asap dari dapur atau bahan bakar memasak. 

Tingginya angka pada masalah kesehatan perempuan akibat dari asap bahan bakar memasak 
mencerminkan peran gender dengan jelas, dan waktu yang digunakan untuk memasak, seringkali terjadi 
di lingkungan yang tidak aman dan beresiko bagi kesehatan. 

Secara keseluruhan, temuan-temuan IDM dari tiga dimensi ini memberikan masukan pada sifat alamiah 
kemiskinan yang terbagi secara gender. Tampaknya peran dan tanggung jawab yang berdasarkan 
gender telah berkontribusi secara signifikan bagi pengalaman kemiskinan yang berbeda secara 
gender. Kekhawatiran dan kecemasan yang dilaporkan perempuan, khususnya mengenai isu pangan, 
merefleksikan tanggung jawab perempuan yang besar untuk merawat keluarga mereka.  

Beban waktu bagi perempuan merupakan hasil dari kombinasi antara pekerjaan domestik dan 
perawatan yang dibayar dan tidak dibayar, dan diperburuk dengan tetap siaga jika dipanggil untuk 
bekerja sewaktu-waktu. Laki-laki juga mengalami beban waktu dan secara signifikan menghabiskan 
lebih banyak waktunya untuk pekerjaan yang dibayar dibanding perempuan. Hal ini terlihat jelas pada 
perempuan kelompok usia dewasa menengah dan kelompok yang lebih muda – menunjukkan bahwa 
peran gender tetap ada pada lintas generasi.  

IMPLIKASI DIMENSI PANGAN, PEMAKAIAN WAKTU, DAN KESEHATAN YANG 
TERBAGI BERDASAR GENDER

Masalah kesehatan banyak dilaporkan secara luas oleh perempuan dan laki-laki di kedua kabupaten yang 
disurvei. Di Pangkep, lebih dari 30 persen perempuan dan laki-laki melaporkan setidaknya satu masalah 
kesehatan fisik, sementara di Jeneponto angkanya melewati sedikit dari 40 persen. Di Pangkep 20,1 persen 
perempuan dan laki-laki mengalami masalah kesehatan baru yang mencegah mereka melakukan kegiatan 
sehari-hari. Di Jeneponto, proporsinya hanya sedikit lebih dari seperempat. Laki-laki melaporkan dirinya sakit 
atau cedera dalam empat minggu sebelum survei dilakukan, sementara perempuan melaporkan sedikit lebih 
banyak bahwa dirinya sakit atau cedera dalam jangka panjang.  

Kesehatan mental menghadirkan tantangan khusus bagi perempuan dan laki-laki. Laki-laki di Pangkep 
dilaporkan merasa depresi, sementara perempuan di kedua kabupaten, terutama mereka yang berada 
di kelompok usia dewasa menengah, memiliki perasaan khawatir, gugup dan cemas secara harian atau 
mingguan. Kecemasan juga merupakan isu yang khusus untuk perempuan muda. Baik perempuan dan laki-
laki di wilayah pedesaan mengalami masalah gangguan mental. 

Survei di tingkat individu yang dilakukan IDM menanyakan masalah seputar kesehatan (sakit kepala, pening 
atau kesulitan bernapas) sebagai akibat seseorang terpapar asap dan asap dari bahan bakar memasak. 
Permasalahan ini sangatlah timpang gender, dan di kedua kabupaten perempuan lebih banyak melaporkan 
hal ini dibandingkan laki-laki. Di Jeneponto, 22 persen perempuan melaporkan masalah kesehatan akibat 
asap dari bahan bakar memasak, dibandingkan 14 persen laki-laki. Di Pangkep, 11,4 persen perempuan 
melaporkan masalah-masalah kesehatan, dibanding 7,3 persen laki-laki.

GENDER DAN KETERBATASAN 
KESEHATAN



Studi IDM di Indonesia menyoroti pentingnya pemahaman dan penilaian sifat alami kemiskinan yang 
terbagi gender, daripada mengasumsikan bahwa kemiskinan secara konsisten mengalami feminisasi. 
Temuan-temuan kami mengungkap di mana perempuan secara khusus mengalami keterbatasan. 

Data dari modul Keluarga Berencana IDM dengan jelas mengungkapkan bahwa perempuan memiliki 
tanggung jawab untuk kontrasepsi. Laki-laki biasanya lebih sering melapor bahwa dirinya tidak 
membutuhkan kontrasepsi daripada perempuan. Di Jeneponto, 45,8 persen perempuan dilaporkan 
secara pribadi menggunakan kontrasepsi untuk menghindari atau menunda memiliki anak, dibanding 
19,8 persen laki-laki. Di Pangkep, 43 persen perempuan secara pribadi menggunakan kontrasepsi 
dibanding 8,2 persen laki-laki.

Modul Kesehatan IDM bertanya kepada perempuan sedang hamil atau telah hamil dalam dua belas 
bulan terakhir, apakah mereka mengakses layanan perawatan sebelum melahirkan (pre-natal). Baik di 
Jeneponto dan Pangkep, akses terhadap layanan pre-natal sangat tinggi, dengan pengecualian pada 
perempuan di daerah kepulauan Pangkep, di mana 78,3 persen telah mengakses layanan pre-natal, 
dibanding lebih dari 94 persen di wilayah lain. 

Modul Pakaian IDM menanyakan tentang produk sanitasi. Di Jeneponto, hampir 10 persen perempuan 
dilaporkan tidak menggunakan produk sanitasi pada saat menstruasi terakhir; di antara perempuan 
penyandang disabilitas terdapat 20,9 persen tidak menggunakan produk sanitasi. Di Pangkep, 6,6 persen 
perempuan dilaporkan tidak menggunakan produk sanitasi selama siklus menstruasi terakhir. Sementara 
perempuan di daerah kepulauan tercatat lima kali lebih banyak tidak menggunakan produk sanitasi. 

Perempuan memiliki kebutuhan khusus yang sama terkait hal biologis dan reproduksi yang tidak dialami 
oleh laki-laki. Sangat sering, kebutuhan ini diabaikan dalam penilaian kemiskinan. Namun, keterbatasan 
dalam hal kontrasepsi, perawatan pre-natal dan penggunaan produk sanitasi adalah hal mendasar bagi 
pengalaman perempuan mengenai kemiskinan multidimensi. Temuan-temuan IDM mengindikasikan 
pentingnya kebijakan dan program-program untuk menjadi peka terhadap masalah ini.

Data yang disediakan oleh studi IDM menunjukkan bahwa walau perempuan sebagai satu kelompok 
memiliki kebutuhan biologis yang serupa, namun beberapa kelompok di dalamnya lebih berkekurangan. 
Perempuan penyandang disabilitas dan perempuan yang tinggal di daerah kepulauan terpencil 
mengalami kemiskinan yang lebih dalam, namun tertutupi ketika perempuan dianggap sebagai satu 
kelompok yang homogen.

PEREMPUAN DAN KEMISKINAN

Pengalaman perempuan lebih besar pada masalah kesehatan akibat dari asap pada umumnya maupun 
asap dapur yang secara langsung berkaitan dengan peran gender di dalam rumah – dan di sini 
penggunaan waktu dan kesehatan saling berinteraksi. 

Sejumlah kecil orang yang diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas dan sepertinya sulit untuk 
membuat kesimpulan yang kuat, tetapi data IDM menunjukkan bawa disabilitas meningkatkan keterbatasan 
dalam berbagai dimensi, dan memperdalam kemiskinan multidimensi secara keseluruhan bagi perempuan 
maupun laki-laki. 

Perempuan penyandang disabilitas muncul sebagai kelompok yang paling memiliki keterbatasan. Cukup 
mengejutkan bahwa perempuan penyandang disabilitas bekerja dan menghabiskan waktu yang sama 
untuk bekerja seperti perempuan bukan penyandang disabilitas (dan mereka bekerja lebih lama dari pada 
laki-laki), mereka lebih mengalami keterbatasan dalam hal pangan. Temuan-temuan ini mengantarkan kita 
pada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan dan program pengentasan kemiskinan. 

Pertama, kemiskinan memberi dampak yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki, dan berbeda 
pula bagi subkelompok perempuan dan laki-laki. Pada hal-hal tertentu, intervensi yang ditargetkan 
mungkin diperlukan untuk membantu mereka yang berada pada kemiskinan paling dalam. Temuan IDM 
menunjukkan perempuan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan, terlepas dari kontribusi 
signifikan mereka pada pekerjan-pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar. 

Kedua, perempuan di semua kelompok usia – secara khusus di kelompok usia dewasa menengah dan 
dewasa muda, merupakan kelompok yang miskin waktu dan mengalami kecemasan serta kekhawatiran.  
Hal ini muncul dan langsung berkaitan dengan peran dan tanggung jawab gender. Penting bagi program 
pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial untuk dirancang sedemikian rupa sehingga tidak 
menambah beban waktu atau meningkatkan kecemasan melalui tindakan-tindakan kepatuhan yang ketat.
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Sustainable Development Goal (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1.2 bertujuan untuk mengurangi 
kemiskinan paling tidak separuh dari proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak di segala usia yang hidup 
dalam kemiskinan di berbagai dimensi. Indikator SDG untuk mengakhiri kemiskinan dan memastikan kesetaraan 
gender serta pemberdayaan perempuan memerlukan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, status 
disabilitas, dan lokasi geografis. 

Temuan-temuan studi IDM di Indonesia menunjukkan pentingnya menilai kemiskinan multidimensi di tingkat 
individu, dan dengan cara-cara yang peka terhadap gender. Hasil-hasil studi IDM memberikan bukti untuk 
menginformasikan upaya mencapai SDG1 dan tujuan pengentasan kemiskinan nasional. Yang terpenting, hasil-
hasil studi ini memberikan informasi untuk memberi bantuan secara lebih baik kepada mereka yang hidup dalam 
kemiskinan, dan meningkatkan kehidupan perempuan dan laki-laki.

SDG1: MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DI MANA PUN 
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