
Individual Deprivation Measure (IDM) menyediakan pengukuran kemiskinan multidimensi pada tingkat 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-temuan dari studi IDM di Indonesia menunjukkan bahwa:
 

Setelah melakukan konsultasi yang luas dengan pemangku 
kemiskinan di tingkat nasional dan sub-nasional di Indonesia, 
dua kabupaten di Sulawesi Selatan telah dipilih untuk studi IDM 
Indonesia: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) 
serta Kabupaten Jeneponto. Dengan total 5,696 individu dari 
2,186 telah diwawancara.
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Lembar informasi ini memberikan gambaran umum hasil studi IDM di Kabupaten Pangkep dan Jeneponto.

Studi ini kemudian menggunakan anakisa deskriptif untuk menjabarkan sifat alami kemiskinan bagi perempuan 
dan laki-laki dengan melihat:

Keterbatasan yang 
berbeda dialami sepanjang 
perjalanan hidup

USIA

Perempuan dan laki-laki penyandang 
disabilitas mengalami keterbatasan 
yang parah

STATUS DISABILITAS

Lokasi geografis mengunkap 
pengalaman keterbatasan yang 
tidak setara

LOKASI GEOGRAFIS

Total: 2815

1591 1224

JENEPONTO

1559 1322

Total: 2881

PANGKEP

Indonesia adalah satu dari banyak negara yang relatif kuat dalam hal ketersediaan data tentang kemiskinan. Studi IDM 
Indonesia melengkapi informasi yang ada khususnya dalam memberi data terpilah tentang bagaimana kemiskinan 
multidimensi berlangsung dengan cara yang kompleks berdasar gender,usia, lokasi geografis dan wilayah. Studi 
IDM merespon para pembuat kebijakan dan kebijakan-kebijakan mereka, yang mencakup kebijakan tentang  
wilayah. Studi IDM menanggapi para pembuat kebijakan, dan prioritas-proritasnya,yang mencakup disabilitas. Paket 
pertanyaan dari Washington Group Short Set digunakan untuk mengidentifikasi para penyandang disabilitas. Di 
Pangkep, pulau-pulau terpencil– yang sering ditinggalkan dalam survei rumah tangga dan survey-survei lainnya – 
dimasukkan dalam studi ini karena kurangnya data yang tersedia tentang kemiskinan multidimensi.

INDONESIA DAN KEMISKINAN DATA



Dalam perjalanan hidupnya, perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Di kedua 
kabupaten, perempuan dan laki-laki di kelompok usia termuda sering mengalami masalah kesehatan mental, tingkat 
kecemasan dan kekhawatiran yang tinggi, terutama mengenai kemungkinan penggusuran. Sementara lebih banyak 
perempuan, daripada laki-laki, dilaporkan memiliki kekhawatiran di komunitas lokal mereka, perempuan muda jauh 
lebih sedikit merasa bahwa mereka mampu menyampaikan kekhawatiran itu, atau berpikir bahwa kekhawatiran mereka 
akan ditanggapi secara serius. 

Pada kelompok usia menengah, berbagai masalah yang berbeda muncul, dan menandai pola-pola gender yang cukup 
lazim di kedua kabupaten. Keterbatasan waktu kelompok usia ini cukup parah, dan perempuan mempunyai beban 
terbesar untuk pekerjaan yang tidak dibayar dan secara keseluruhan bekerja lebih lama (baik untuk pekerjaan dibayar 
maupun tidak dibayar). Perempuan di kelompok usia menengah melaporkan kekhawatirannya akan kekurangan 
makanan dibanding kelompok usia lainnya. Mereka juga membatasi pola makan mereka karena kekurangan uang. 
Selain itu, kurangnya akses terhadap produk sanitasi dirasakan lebih parah oleh perempuan di kelompok usia dewasa 
menengah daripada kelompok usia yang lebih muda. 

Di daerah kepulauan, hampir 16 persen perempuan melapor tidak menggunakan produk sanitasi selama menstruasi 
terakhir mereka. Di sini kami melihat adanya irisan gender, usia dan lokasi geografis yang membentuk pengalaman 
kemiskinan multidimensi. 

Analisis kami menunjukkan bahwa mereka yang berada di kelompok usia paling lanjut, di kedua kabupaten, merupakan 
yang paling rentan mengalami keterbatasan, khususnya dalam hal relasi dan partisipasi sosial. Mereka merupakan 
kelompok yang paling kecil kemungkinannya untuk hadir di acara/kegiatan di komunitas. Kelompok masyarakat lanjut 
usia mengalami keterbatasan dalam hubungannya dengan status kesehatan, pakaian dan energi.

KEMISKINAN MULTIDIMENSI DALAM PERJALANAN HIDUP

USIA 16 - 24

USIA 25 - 59

USIA 60 +

Hasil-hasil dari Jeneponto, walau berdasar jumlah yang kecil, mengungkap bahwa laki-laki dan perempuan 
penyandang disabilitas mengalami keterbatasan yang lebih dalam daripada mereka yang bukan penyandang 
disabilitas. Analisis kami juga menemukan bahwa perempuan penyandang disabilitas mengalami kemiskinan material 
dan juga non-material, dan pengalaman-pengalaman ini tidaklah sama dengan yang dialami oleh laki-laki penyandang 
disabilitas.

Studi IDM mengungkapkan bahwa perempuan penyandang disabilitas memikul tanggung jawab tingkat tinggi, 
selain juga beban-beban yang terkait dengan tanggung jawab tersebut. Sebagai contoh, 22,2 persen perempuan 
penyandang disabilitas melapor bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan air untuk rumah tangga, 
dibandingkan dengan 15,3 persen laki-laki penyandang disabilitas. Dibandingkan dengan mereka yang bukan 
penyandang disabilitas, perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas juga bekerja dalam waktu yang panjang 
untuk pekerjaan yang dibayar, dan bahkan lebih lama lagi untuk pekerjaan yang tidak dibayar.

KEMISKINAN MULTIDIMENSI DAN DISABILITAS

KETERBATASAN 
WAKTU



Analisa kami secara konsisten menemukan bahwa masyarakat pedesaan lebih terbatas daripada mereka yang tinggal 
di kota. Kekurangan dan kerawanan pangan dilaporkan secara luas di daerah pedesaan, sementara akses untuk air 
olahan dan sanitasi lebih terbatas. Bentuk-bentuk energi yang bersifat polutif, dan implikasi kesehatan yang terkait, 
banyak ditemukan di daerah pedesaan. Tingkat pendidikan di desa juga lebih rendah, di seluruh kelompok usia dan 
untuk perempuan maupun laki-laki.

Data dari Pangkep mengungkap bahwa perempuan dan laki-laki yang tinggal di daerah kepulauan secara khusus 
mengalami keterbatasan. 

Perempuan dan laki-laki yang tinggal di daerah kepulauan mengalami keterbatasan paling parah pada semua 
indikator pendidikan dan kesehatan. Para responden di kepulauan juga tidak memiliki akses pendidikan formal, di 
mana 10 persen dari responden melaporkan hal ini. Responden di kepulauan juga sejauh ini yang paling sedikit 
mengikuti pendidikan di SMP, SMA dan universitas. Indikator-indikator seperti menulis dan kemampuan perkalian dan 
pembagian mengungkap kesenjangan gender di daerah kepulauan di mana perempuan lebih terbatas dari pada laki-
laki. Sama halnya dengan bidang kesehatan, perempuan dan laki-laki di daerah kepulaun secara signifikan tertinggal 
di seluruh indikator utama. 

Hampir 40 persen responden di kepulauan melaporkan memiliki satu atau lebih masalah kesehatan, dibandingkan 
dengan 26,3 persen responden di wilayah dataran rendah dan pegunungan. Meskipun dilaporkan paling banyak 
memiliki masalah kesehatan, perempuan dan laki-laki di kepulauan paling sedikit mengakses layanan kesehatan 
selama 12 bulan terakhir, melaporkan masalah dengan lokasi fasilitas perawatan kesehatan, kebersihan fasilitas 
perawatan kesehatan dan ketersediaan obat yang diresepkan. Terlebih lagi, dari data mengenai pangan, perempuan 
dan laki-laki di daerah kepulauan paling mengalami keterbatasan di seluruh delapan variabel. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa perempuan di kepulauan lebih menderita di enam di delapan variabel tersebut. Lebih dari 
separuh dari semua laki-laki dan perempuan di daerah kepulauan merasa khawatir kekurangan makanan karena tidak 
cukup uang atau sumber daya lain. Laki-laki di kepulauan lebih sering melewatkan makan dan pergi sepanjang hari 
tanpa makan.

PERBEDAAN DAERAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM KEMISKINAN 
MULTIDIMENSI

Untuk para penyandang disabilitas, selain beban kerja yang siginifikan, keterbatasan pangan juga hal yang harus 
ditanggung. Perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas lebih mungkin melewatkan makan, makan lebih sedikit 
(bahkan ketika sedang lapar), dan pergi ke luar rumah seharian tanpa makan karena kekurangan uang atau sumber 
daya lainnya. Perempuan penyandang disabilitas lebih sedikit makan makanan sehat dan bergizi, dan merasa khawatir 
akan kehabisan makanan.

Jika dibandingkan dengan kelompok perempuan lainnya, perempuan penyandang disabilitas dua kali lebih banyak 
tidak menggunakan produk sanitasi pada saat mentruasi terakhir. Sebanyak 11,6 persen perempuan penyandang 
disabilitas juga mengalami stigma karena menstruasi, dibandingkan dengan 7,2 persen perempuan yang bukan 
penyandang disabilitas.
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Program Individual Deprivation Measure merupakan program kerjasama antara The Australian National University dan 
the International Women’s Development Agency, dengan dibiayai oleh Pemerintah Australia melalui the Department 
of Foreign Affairs and Trade. Informasi lengkap tersedia di laman https://www.individualdeprivationmeasure.org
 
Para penulis menyampaikan terima kasih atas kontribusi Helen Suich, Trang Pham dan Celia Vuckovic pada penelitian 
ini, serta pada SurveyMETER pada saat proses pengumpulan data. 

Sejak bulan Juni 2020, penelitian ini akan dilanjutkan dengan nama Program Individual Measurement of 
Multidimensional Poverty (IMMP). Program IMMP akan berada di bawah naungan Poverty and Inequality Research 
Centre di Crawford School of Public Policy, Australian National University
 Untuk informasi lebih lanjut, kontak immp.crawford@anu.edu.au

Hubungi Sharon Bessell di sharon.bessell@anu.edu.au

SDG1.2 bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di segala dimensi paling tidak separuh dari proporsi laki-laki, 
perempuan dan anak-anak di segala usia. Beberapa indikator SDG untuk mengakhiri kemiskinan dan menjamin 
kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan membutuhkan data yang dipilah berdasarkan jenis 
kelamin, usia, disabilitas dan lokasi geografis. Temuan-temuan studi IDM Indonesia menunjukkan pentingnya 
menilai kemiskinan multidimensi di tingkat individu, dan dengan cara yang peka gender. Hasil-hasil yang ada 
juga menginformasikan upaya untuk mencapai SDG1 dan tujuan nasional dalam mengentaskan kemiskinan. 
Yang terpenting, hasil studi ini memberi informasi bagi upaya-upaya untuk membantu, dengan lebih baik, 
mereka yang hidup dalam kemiskinan dan memperbaiki kehidupan perempuan dan laki-laki.

Bessell, Bexley, ‘The Gendered Nature of Poverty: Findings from the IDM Indonesia Study’

Bexley, Bessell, ‘IDM Findings: Multidimensional Poverty and Disability in Indonesia’

Bexley, Bessell, ‘Post-COVID 19: Deepening deprivation for young people’

Bexley, Bessell, ‘Deprivation in the Islands: Findings from the IDM Country Study in Indonesia’

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP MENGENAI TEMUAN-TEMUAN TERKAIT 
KELOMPOK SOSIAL DAN DIMENSI SPESIFIK, LIHAT INFORMASI TERKAIT:

SDG1: MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DI MANA PUN

Ketika digabung secara keseluruhan, temuan-temuan IDM mengungkap irisan antara lokasi geografis dan gender, 
yang menambah pengalaman kemiskinan. Hasil-hasil studi ini menunjukkan nilai dari pengukuran kemiskinan 
multidimensi di tingkat individu. Dengan mengadopsi pendekatan multidimensi, IDM memberikan nuansa dalam 
memahami sifat alami dan kedalaman kemiskinan. Melalui penilaian di seluruh aspek kemiskinan, kami melihat 
bagaimana keterbatasan bergabung dan menciptakan kemiskinan multidimensi. 

Fokus pada individu, dan bukan pada rumah tangga, memberi masukan yang dalam bagi kemiskinan multidimensi 
dari berbagai kelompok sosial yang berbeda, dan dapat membantu Indonesia mengembangkan kebijakan yang 
ditargetkan dengan tepat agar dapat memenuhi sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) dan mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang 
berhubungan dengan perempuan, penyandang disabilitas, dan daerah-daerah terisolasi dan tertinggal.

MEMAHAMI KEMISKINAN MULTIDIMENSI UNTUK KEBIJAKAN YANG LEBIH BAIK

https://www.individualdeprivationmeasure.org
http://immp.crawford@anu.edu.au

