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kata pengantar

Laporan perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium atau millennium Development goals (mDgs) tahun 2007 merupakan 
laporan ketiga yang bersifat nasional. Laporan pertama diterbitkan tahun 2004 lalu, sementara yang kedua diterbitkan dalam bentuk laporan 
ringkas pada tahun 2005. penerbitan Laporan perkembangan pencapaian mDgs tahun 2007 ini bukanlah sekadar untuk memenuhi kewajiban, 
melainkan lebih dari itu; selain berusaha memberikan informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai indonesia juga untuk meununjukan 
bahwa bangsa indonesia memiliki komitmen  tinggi untuk mewujudkan cita-cita Deklarasi milenium perserikatan bangsa-bangsa tahun 2000 
yang lalu.

tujuan pembangunan milenium atau millennium Development goals (mDgs) merupakan cita-cita mulia dari hampir semua negara di dunia 
yang  dituangkan ke dalam Deklarasi milenium (millenium Declaration). cita-cita ini didasari kenyataan bahwa pembangunan yang hakiki 
adalah pembangunan manusia. ini merupakan paradigma yang harus menjadi landasan pelaksanaan pembangunan negara-negara di dunia 
yang telah menyepakati Deklarasi milenium perserikatan bangsa-bangsa tersebut. 
 
cita-cita pembangunan manusia mencakupi semua komponen pembangunan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat. masyarakat 
sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pelayanan 
pendidikan secara layak, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. kehidupan 
sejahtera ditandai pula dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah 
dan hijau, memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat, dan senantiasa mempunyai mitra dalam menjaga keberlanjutannya.

bagi indonesia, kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pembangunan manusia sesungguhnya telah disusun dan dilaksanakan 
sejak dahulu melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan, mulai dari masa pemerintahan presiden soekarno, presiden soeharto, 
presiden Habibie, presiden abdurrahman Wahid, hingga presiden megawati soekarnoputri. boleh dikatakan bahwa di indonesia, siapa pun 
presidennya, komitmen terhadap pembangunan manusia selalu kuat.

Laporan perkembangan pencapaian mDgs tahun 2007 ini secara rinci mengulas  pencapaian sasaran pembangunan, sesuai dengan indikator 
mDgs sejak tahun 1990 sampai posisi tahun 2007 atau yang terdekat. berdasarkan capaian tersebut, laporan ini menguraikan secara sekilas 
tantangan yang dihadapi serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai berbagai sasaran mDgs. Dengan demikian, laporan ini dapat 
digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan yang diperlukan agar sasaran mDgs pada tahun 2015 dapat tercapai. 

Laporan ini secara khusus memaparkan pula pencapaian pembangunan yang berkaitan dengan mDgs untuk setiap provinsi. terkait dengan 
hal ini, saya menyampaikan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah mampu menunjukkan kinerja positif di berbagai bidang yang 
berkaitan dengan pencapaian sasaran mDgs, dengan harapan agar hasil baik tersebut mampu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. 
Dalam bidang-bidang yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan, saya mengajak semua pihak untuk bahu-membahu bekerja dan 
berusaha keras demi mencapai sasaran mDgs. 

sebagai penutup, saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dan penerbitan Laporan 
perkembangan pencapaian mDgs tahun 2007 ini. semoga laporan ini menjadi kontribusi berharga dalam upaya bangsa indonesia mewujudkan 
cita-cita pembangunan manusia yang lebih baik di masa yang akan datang.

Jakarta,  november 2007

menteri negara perencanaan pembangunan nasional,
kepala badan perencanaan pembangunan nasional

H. Paskah Suzetta





sambutan

ini adalah laporan kedua terkait status pencapaian tujuan pembangunan milenium (mDgs) di indonesia. separoh waktu telah berlalu, 
sejak tahun 2000 ketika 189 pemimpin dunia menyepakati 8 tujuan mDgs yang pencapaiannya dicanangkan paling lambat pada tahun 
2015. karena itu, penting untuk mengetahui posisi kita, khususnya bagaimana mempercepat pencapaiannya. secara umum, laporan 
ini menunjukkan bahwa indonesia telah mengalami kemajuan bertahap pada semua tujuan mDgs dan, banyak dari target yang telah 
ditetapkan akan tercapai.

Walaupun demikian, masih banyak tantangan misalnya, terkait kesehatan ibu, nutrisi anak dan lingkungan, termasuk akses terhadap air 
minum. selain itu, data rata-rata nasional tidak memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup besar antarwilayah di indonesia.  apabila 
kecenderungan ini terus berlanjut, banyak kabupaten/kota dan propinsi akan tetap mengalami kesulitan mencapai target-target mDgs. 
Data dalam laporan ini, juga belum mengungkapkan dimensi pembangunan yang bersifat kualitatif seperti tercermin dalam indikator 
pembangunan manusia. 
 
Dengan demikian, masih banyak yang harus dilakukan, termasuk upaya melokalkan mDgs, agar semua propinsi dan kabupaten/kota 
di indonesia dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, terutama daerah yang masih tertinggal. upaya tersebut, tidak hanya 
menjadikan mDgs sebagai acuan perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai salah satu instrumen utama dalam penyusunan  
kebijakan, pengalokasian sumberdaya dan belanja publik.

perwakilan perserikatan bangsa-bangsa indonesia (The United Nations Country Team/unct), tetap berkomitmen untuk bekerjasama 
dengan pemerintah indonesia dalam upaya pemberantasan kemiskinan.

Jakarta,  november 2007

kepala perwakilan pbb - indonesia a.i.

Dr. Gianfranco Rotigliano
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1.1. LAtAR BELAKANG

Millenium Development Goals (disingkat mDgs) dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai tujuan 
pembangunan milenium (tpm). tujuan pembangunan milenium merupakan paradigma pembangunan global 
yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (pbb) dalam 
konferensi tingkat tinggi (ktt) milenium pbb bulan september 2000 silam. majelis umum pbb kemudian 
melegalkannya ke dalam resolusi majelis umum perserikatan bangsa-bangsa nomor 55/2 tanggal 18 
september 2000 tentang Deklarasi milenium perserikatan bangsa-bangsa (a/res/55/2. United Nations 
Millennium Declaration). 

Lahirnya Deklarasi milenium merupakan buah perjuangan panjang negara-negara berkembang dan sebagian 
negara maju. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia, yang belum pernah terjadi sebelumnya, 
untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental dalam 
satu paket. negara-negara anggota pbb kemudian mengadopsi mDgs. setiap tujuan memiliki satu atau 
beberapa target berikut indikatornya. mDgs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama 
pembangunan serta memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur. mDgs didasarkan atas konsensus dan 
kemitraan global, sambil menekankan tanggung jawab negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan 
rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya tersebut.

Dikotomi orientasi pembangunan antara pertumbuhan dan pemerataan, sebagaimana diketahui, sudah 
berlangsung sejak lama. akan tetapi berbagai kajian ilmiah membuktikan bahwa pembangunan yang 
menekankan pada pemerataan lebih berdampak positif. nilai positif ini setidaknya dapat dilihat dari dua 
aspek yaitu: Pertama, bahwa orientasi pembangunan yang menekankan pada pemerataan akan mengangkat 
kesejahteraan penduduk secara lebih luas. Dengan begitu, lebih banyak penduduk yang dapat menikmati 
hasil pembangunan. Kedua, secara timbal balik, karena semakin banyaknya penduduk yang kesejahteraannya 
meningkat, pada gilirannya akan lebih banyak lagi sumberdaya manusia yang dapat berpartisipasi dalam 
pembangunan. Dengan demikian keberlanjutan pembangunan menjadi lebih pasti. sebaliknya orientasi 
pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan akan lebih menghasilkan kesenjangan dalam 
masyarakat.

pada dekade 1980-an banyak kelompok studi yang mendiskusikan orientasi pembangunan “Growth” 
versus “Development” tersebut. salah satu yang dapat disebutkan di sini adalah “club of rome”, kelompok 
yang kemudian mengemukakan argumen tentang “Limit to Growth”. selanjutnya pada dekade 1990-an, 
pbb membawa isu orientasi pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan umat manusia tersebut 
(development) ke dalam pembahasan, diskusi, serta kesepakatan antarnegara. tahun 1992, misalnya, 
diselenggarakan ktt bumi di rio de Janeiro. tahun 1994 digelar pula konferensi kependudukan dan 
pembangunan di cairo. tahun 1995, ganti konferensi gender dan pemberdayaan perempuan dilaksanakan, 
berikut beberapa konferensi lainnya yang sejalan setelah itu.

puncak dari upaya mengedepankan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia, baik 
untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang, adalah lahirnya kesepakatan kepala negara dan kepala 
pemerintahan 189 negara mengenai Deklarasi milenium. Deklarasi ini berisi kesepakatan negara-negara 
tentang arah pembangunan berikut sasaran-sasarannya yang perlu diwujudkan.

secara ringkas, arah pembangunan yang disepakati secara global meliputi: (1) menghapuskan kemiskinan 
dan kelaparan berat; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; (3) mempromosikan kesetaraan 
gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan 
maternal; (6) melawan penyebaran Hiv/aiDs, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkulosa); (7) 
menjamin keberlangsungan lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
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1.2 MDGs DI INDONESIA

perkembangan pencapaian mDgs sesungguhnya bukanlah hal yang baru bagi indonesia. sebagai sebuah 
bentuk orientasi pembangunan, mDgs dalam tataran implementasi sesungguhnya telah dipraktekkan oleh 
pemerintah indonesia sejak masa pemerintahan presiden soekarno, presiden soeharto, presiden Habibie, 
presiden abdurrahman Wahid hingga presiden megawati sukarnoputri, dalam berbagai bentuk kebijakan dan 
program yang sesuai dengan kondisi masa itu.

pada masa presiden soekarno, misalnya, pemerintah menerbitkan dokumen perencanaan pembangunan yang 
diberi nama garis-garis besar rencana pembangunan Lima tahun 1956-1960 dan pokok-pokok pembangunan 
nasional semesta berencana tahun 1961-1969.

merujuk pada dua dokumen pembangunan tersebut, diketahui bahwasanya indonesia waktu itu telah 
mencoba menangani persoalan pembangunan milenium. ini ditunjukkan, antara lain, pada kurun 1956-
1960 ketika pembangunan nasional berorientasi pada peningkatan pendapatan nasional yang membentuk 
kemakmuran rakyat indonesia (biro perancang negara, 1956:8). kemakmuran rakyat diwujudkan melalui 
pelaksanaan berbagai kebijakan sehingga dapat berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga secara 
mandiri. bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan mendapatkan perhatian khusus. kemudian, antara 
tahun 1961-1969, perhatian ditumpukan pada peningkatan pendapatan nasional dan perseorangan hingga 
yang harus tercapai pada akhir pelaksanaan pembangunan (Depernas ri, 1961:bab 8). peningkatan kualitas 
penduduk diselenggarakan lewat pembangunan kemasyarakatan, pendidikan, dan kesejahteraan, yang 
tertuang dalam dokumen pembangunan nasional semesta berentjana Delapan tahun (penasbede, tahun 
1961-1969). terlihat bahwa peningkatan kualitas manusia telah menjadi komitmen dan program yang 
dilakukan jauh sebelum mDgs disepakati sebagai komitmen global. sayang, pelaksanaan program tersebut 
terhenti di tengah jalan akibat krisis politik tahun 1965.
 
sejak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan kembali program-program peningkatan kesejahteraan yang 
meliputi pendidikan, kesehatan perorangan, kesehatan reproduksi, dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini 
dilakukan melalui rencana pembangunan Lima tahun (repelita), khususnya repelita i-iv, yang ditempuh 
secara reguler melalui program sektoral dan regional. pada repelita v-vi, pemerintah melaksanakan program-
program yang selaras dengan mDgs saat ini, dengan orientasi menuntaskan masalah kesenjangan sosial dan 
ekonomi. Jalur pembangunan yang ditempuh adalah dengan menyinergikan program reguler sektoral dan 
regional. pelaksanaan repelita v-vi ini pun terpaksa terhenti saat indonesia menderita akibat dampak krisis 
ekonomi dan politik yang hebat di tahun 1997. 
 
menjelang berakhirnya abad ke-20, indonesia mulai menapaki masa transisi. kebijakan pembangunan selama 
kurun itu, antara tahun 1998-2000, bersifat transisi pula. salah satu kebijakan yang selaras dengan mDgs adalah 
pelaksanaan kebijakan Jaring pengaman sosial (Jps), yang diantaranya adalah Jps bidang pendidikan, kesehatan, dan 
pembangunan daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan 
selama 40 tahun terakhir menunjukkan bahwa indonesia telah konsisten dengan tujuan mDgs, meskipun mDgs 
sendiri saat itu belum menjadi agenda pembangunan global.  pada tahun 2004, indonesia menerbitkan dokumen 
rencana pembangunan Jangka menengah nasional (rpJmn) tahun 2004-2009 yang diuraikan dalam rencana 
kerja pemerintah (rkp) setiap tahun sejak tahun 2004 hingga tahun 2008. 

secara umum, pencapaian pembangunan manusia yang berhubungan dengan tujuan mDgs pertama hingga 
kedelapan telah menjadi latar belakang dalam pengambilan keputusan penyusunan dokumen rpJmn 2004-
2009 maupun dokumen-dokumen rkp. Dokumen-dokumen tersebut secara khusus juga mengukur dan 
menelaah kemajuan pencapaian yang diperoleh, termasuk mengenali tantangan dan mengkaji program serta 
kebijakan ke depan untuk mencapai sasaran mDgs.

permasalahan dan tantangan pembangunan yang diuraikan dalam dokumen rpJmn 2004-2009 adalah: 
(1) masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan 
rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar; (2) kualitas sumber daya manusia indonesia 
masih rendah karena pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar 
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warga negara; (3) tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan 
pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber 
daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan; (4) kesenjangan pembangunan antardaerah 
masih lebar, seperti antara Jawa-luar Jawa, antara kawasan barat indonesia-kawasan timur indonesia, serta 
antara kota-desa; (5) berkurangnya kualitas dan pelayanan dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru 
telah menghambat pembangunan nasional; (6) kerawanan sosial dan politik yang berpotensi mengganggu 
stabilitas dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia; (7) masih tingginya kejahatan konvensional 
dan trans-nasional; (8) adanya potensi ancaman baik dari luar maupun dalam negeri yang tidak ringan 
berkaitan dengan wilayah yang sangat luas, serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam; (9) 
masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan 
penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia; (10) rendahnya kualitas pelayanan umum 
kepada masyarakat antara lain karena tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan; rendahnya 
kinerja sumber daya aparatur; belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan 
(manajemen) pemerintahan; rendahnya kesejahteraan pns; serta banyaknya peraturan perundang-
undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan; (11) belum 
menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggara negara dan lembaga pemasyarakatan. tantangan-
tantangan ini selaras dengan tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium.

Dalam rangka menjawab semua tantangan dalam pembangunan indonesia 2004-2009, pemerintah indonesia 
telah menetapkan tiga agenda pembangunan jangka menengah yaitu: i) menciptakan indonesia yang aman 
dan damai, ii) menciptakan indonesia yang adil dan demokratis, serta iii) meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

khusus agenda yang ketiga, prioritas pembangunan dan arah kebijakannya mencakup:
penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran,  y
peningkatan investasi,  y
revitalisasi pertanian,  y
perikanan dan kehutanan,  y
pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan antarwilayah,  y
peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas,  y
peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, y
pembangunan kependudukan yang berkualitas, dan y
percepatan pembangunan infrastruktur. y

Walaupun permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di indonesia masih 
cukup banyak, pemerintah indonesia telah bertekad untuk memenuhi komitmen pencapaian target mDgs pada 
2015 mendatang. bahkan, penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan jangka menengah (rpJmn) 
ditargetkan lebih cepat daripada target mDgs sendiri. mDgs telah menjadi salah satu bahan masukan penting 
dalam penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan nasional. upaya dialog dengan berbagai pihak 
akan terus diupayakan untuk mencari kesepahaman dan langkah kerjasama kongkrit di masa yang akan 
datang. Hal ini penting dilakukan, mengingat pencapaian mDgs akan lebih mudah dicapai melalui dukungan 
dan partisipasi aktif dari swasta dan masyarakat.

Dengan pertimbangan bahwasanya sumber pendanaan dalam negeri masih belum sepenuhnya mencukupi untuk 
membiayai pembangunan, pemerintah hingga kini masih memerlukan dukungan internasional bagi pelaksanaan 
pembangunan. karena itu, pemerintah berupaya terus meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama 
pembangunan melalui penyusunan strategi pengelolaan utang luar negeri, penguatan koordinasi, monitoring dan 
evaluasi, serta peningkatan harmonisasi pelaksanaan kerjasama internasional secara keseluruhan.

Di sisi lain, pemerintah indonesia juga akan terus mendukung upaya mempererat pelaksanaan kerjasama 
regional Asia Pasifik. Kerjasama ekonomi dan perdagangan antarnegara di Asia Pasifik memiliki potensi besar 
untuk terus dikembangkan, demi meningkatkan kemampuan masing-masing negara dalam rangka mencapai 
mDgs di kawasan, serta meningkatkan posisi tawar bersama di lingkungan global.
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tUjUAN 1.  MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

target 1 Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$1 per hari menjadi setengahnya 
dalam kurun waktu 1990-2015 

1. Persentase penduduk dengan pendapatan di bawah US$1 (PPP) per hari. 
2. persentase penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan nasional.
3. indeks kedalaman kemiskinan. 
4. indeks keparahan kemiskinan.
5. proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil pertama).

target 2 Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015 
6. persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi buruk (severe underweight).
7. persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi kurang (moderate underweight).

tUjUAN 2.  MENcAPAI PENDIDIKAN DASAR UNtUK SEMUA

target 3 Menjamin pada tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan 
pendidikan dasar

8. angka partisipasi murni (apm) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (7-12 tahun).
9. angka partisipasi murni (apm), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (13-15 tahun).
10. angka melek huruf usia 15-24 tahun.

tUjUAN 3.  MENDORONG KESEtARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

target 4 Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di 
semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

11. rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi, yang 
diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki (%).

12. rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf 
perempuan/laki-laki (indeks paritas melek huruf gender) (%).

13. tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) perempuan (%).
14. tingkat pengangguran terbuka (tpt) perempuan (%).
15. kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan (%).
16. tingkat daya beli (Purchasing Power Parity, ppp) pada kelompok perempuan (%).
17. proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) (%).

tUjUAN 4.  MENURUNKAN ANGKA KEMAtIAN ANAK

target 5 Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya dalam kurun waktu 1990 - 2015
18. angka kematian bayi (akb) per 1000 kelahiran hidup.
19. angka kematian balita (akba) per 1000 kelahiran hidup.
20. anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak (%).  

tUjUAN 5.  MENINGKAtKAN KESEHAtAN IBU

target 6 Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu 1990 - 2015
21. angka kematian ibu melahirkan (aki) per 100.000 kelahiran hidup.
22. proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%).
23. proporsi wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan  atau memakai alat keluarga 

berencana (%).

tUjUAN 6 .  MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIt MENULAR LAINNYA

target 7 Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015
24. prevalensi Hiv dan aiDs (%).
25. penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi (%).
26. penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi (%).
27. persentase penduduk usia muda 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang Hiv/

aiDs (%). 

1.3.  tUjUAN, tARGEt DAN INDIKAtOR MDGS INDONESIA
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target 8 Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada 
tahun 2015 

28. prevalensi malaria per 1.000 penduduk.
29. prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk.
30. angka penemuan pasien tuberkulosis bta positif baru (%).
31. angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis (%).

tUjUAN 7.  MEMAStIKAN KELEStARIAN LINGKUNGAN HIDUP

target 9 Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta 
mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang

32. rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan satelit Landsat terhadap luas 
daratan (%).

33. rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan, kawasan lindung, dan kawasan 
konservasi termasuk kawasan perkebunan dan hutan rakyat terhadap luas daratan (%).

34. rasio luas kawasan lindung terhadap luas daratan (%).
35. rasio luas kawasan lindung perairan (marine protected area) terhadap luas daratan (%).
36. Jumlah emisi karbondioksida (co2) (metrik ton).
37. Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (bpo) (ton).
38. rasio jumlah emisi karbondioksida (co2) terhadap jumlah penduduk indonesia (%).
39. Jumlah penggunaan energi dari berbagai jenis (setara barel minyak, sbm), (a) Fosil dan (b) non-fosil.
40. rasio penggunaan energi (total) dari berbagai jenis terhadap produk Domestik bruto (%).
41. penggunaan energi dari berbagai jenis secara absolut (metrik ton).

target 10 Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan 
serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015

42. proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total) (%)
43. proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perdesaan) (%)
44. proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perkotaan) (%)
45. cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (kk)
46. proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total) (%)
47. proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perdesaan) (%)
48. proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perkotaan) (%)

target 11 Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020
49. proporsi rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah (%).

tUjUAN 8.  MEMBANGUN KEMItRAAN GLOBAL UNtUK PEMBANGUNAN

target 12 Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, 
dan tidak diskriminatif.

50. rasio antara jumlah ekspor dan impor dengan pDb (%).
51. rasio antara kredit dan tabungan (LDr) bank umum (%).
52. rasio antara kredit dan tabungan (LDr) bank perkreditan rakyat (%).

target 15 Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan 
hutang berkesinambungan dalam jangka panjang

53. rasio pinjaman luar negeri terhadap pDb.
54. Debt-to-Service Ratio (Dsr).

target 16 Bekerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan 
lapangan kerja yang baik dan produktif bagi penduduk usia muda

55. tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun);
56. tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) menurut jenis kelamin;
57. tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) menurut provinsi.

target 18 Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan 
komunikasi

58. persentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon selular.
59. persentase rumah tangga yang memiliki komputer personal dan mengakses internet melalui komputer.
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2.1.  tUjUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN 
DAN KELAPARAN

MENANGGULANGI
KEMISKINAN
DAN KELAPARAN

MENcAPAI
PENDIDIKAN DASAR
UNtUK SEMUA

MENDORONG
KESEtARAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

MENURUNKAN
KEMAtIAN ANAK

MENINGKAtKAN
KESEHAtAN IBU

MEMERANGI HIV/AIDS,
MALARIA, DAN PENYAKIt
MENULAR LAINNYA

MEMAStIKAN KELEStARIAN
LINGKUNGAN HIDUP

MEMBANGUN
KEMItRAAN GLOBAL
UNtUK PEMBANGUNAN

MENANGGULANGI
KEMISKINAN
DAN KELAPARAN

MENcAPAI
PENDIDIKAN DASAR
UNtUK SEMUA

MENDORONG
KESEtARAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

MENURUNKAN
KEMAtIAN ANAK

MENINGKAtKAN
KESEHAtAN IBU

MEMERANGI HIV/AIDS,
MALARIA, DAN PENYAKIt
MENULAR LAINNYA

MEMAStIKAN KELEStARIAN
LINGKUNGAN HIDUP

MEMBANGUN
KEMItRAAN GLOBAL
UNtUK PEMBANGUNAN

target 1:
MENURUNKAN PROPORSI PENDUDUK YANG tINGKAt PENDAPAtANNYA DI BAwAH 
US$1 (PPP) PER HARI MENjADI SEtENGAHNYA DALAM KURUN wAKtU 1990-2015.

1.1.1.  INDIKAtOR

Menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan di bawah US$1 (PPP) per hari menjadi 
setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015 merupakan target mDgs terkait dengan pengurangan tingkat 
kemiskinan. Dalam kasus indonesia, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Persentase penduduk dengan pendapatan di bawah US$1 (PPP) per hari. 
2. persentase penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan nasional.
3. indeks kedalaman kemiskinan. 
4. indeks keparahan kemiskinan.
5. proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil pertama). 

1.1.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

Persentase penduduk dengan pendapatan di bawah US$1 (PPP) per hari. Dalam kurun waktu 1990-2006, 
persentase penduduk dengan pendapatan di bawah US$1 (PPP) mengalami penurunan yang sangat berarti 
dari 20,60 persen pada tahun 1990 menjadi 7,54 persen pada tahun 2006 (lihat gambar 1.1).

Terkait dengan pengurangan tingkat kemiskinan yang ditunjukkan oleh indikator pendapatan di bawah US$1 
per hari (ppp), tampak jelas bahwa indonesia telah mencapai target yang ditetapkan mDgs jauh sebelum 
tahun 2015. 
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Persentase penduduk dengan tingkat 
konsumsi di bawah garis kemiskinan 
nasional (Po). Dengan menggunakan garis 
kemiskinan nasional, menurunkan angka 
kemiskinan setengahnya pada tahun 
2015 dibandingkan posisi tahun 1990  
merupakah tantangan yang sangat berat. 
namun demikian pemerintah tidak akan 
berpuas diri dengan semata-mata hanya 
menggunakan garis kemiskinan US$ 1 
per hari. Dalam melakukan perencanaan 
pembangunan pemerintah menggunakan 
garis kemiskinan nasional. 

mengacu pada garis kemiskinan nasional, persentase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun 
selama 30 tahun terakhir. pada tahun 1976, jumlah penduduk miskin mencapai 40,1 persen, kemudian turun 
menjadi 17,4 persen pada tahun 1987, dan terus menurun menjadi 11,3 persen pada tahun 1996. krisis 
ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 mengakibatkan persentase penduduk miskin melonjak kembali 

menjadi 24,2 persen pada 
tahun 1998. pemulihan 
ekonomi dalam lima 
tahun terakhir berhasil 
menurunkan tingkat 
kemiskinan menjadi 15,97 
persen pada tahun 2005.

akan tetapi pada tahun 
2006 tingkat kemiskinan 
meningkat lagi menjadi 
17,75 persen (lihat 
gambar 1.2). Hal ini 
terutama disebabkan 
oleh meningkatnya angka 
inflasi karena Pemerintah 
menaikkan harga bahan 
bakar minyak dalam negeri, 
diikuti dengan meningkatnya 

harga beras selama kurun waktu tersebut. naiknya harga bahan bakar minyak dalam negeri dilakukan demi 
menyehatkan perekonomian nasional, seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia. Di lain pihak, sebagai 
dampak positif dari beberapa program pembangunan dan membaiknya perekonomian, tingkat kemiskinan pada 
tahun 2007 turun menjadi 16,58 persen, dengan populasi penduduk miskin tercatat sekitar 37,17 juta jiwa.
 
tingkat kemiskinan atau proporsi jumlah orang miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan 
pada tahun 1990 tercatat 15,10 persen, yang terus meningkat menjadi 17,75 persen pada tahun 2006. 
Dengan menggunakan basis data tahun 1990, tingkat kemiskinan yang menjadi sasaran mDgs pada tahun 
2015 ialah sekitar 7,5 persen. Di sisi lain, krisis ekonomi yang terjadi dalam kurun 1997-1998 berakibat 
pada melonjaknya tingkat kemiskinan menjadi 24,1 persen pada tahun 1998. karena itu, akan lebih realistis 
apabila sasaran kemiskinan mDgs untuk tahun 2015 adalah setengah dari kondisi tahun 1998, yakni 12 
persen. kemungkinan lain adalah dengan membuat kisaran yang menggabungkan sasaran berbasis tahun 
1990 dan sasaran berbasis tahun 1998. Dengan demikian, sasaran tingkat kemiskinan mDgs indonesia pada 
tahun 2015, dengan menggunakan garis kemiskinan nasional, adalah berkisar pada 7,5 -12 persen.

Selain indikator garis kemiskinan nasional dan indikator pendapatan di bawah US$ 1 (PPP) per hari, 
beberapa negara menerapkan pula indikator pendapatan di bawah US$ 2 (PPP) per hari per kapita. Dengan 
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Gambar 1.1
pergeseran proporsi penduduk 
dengan pendapatan di bawah 

US$1 per hari

sumber:
World Development Report, 

berbagai tahun (bank Dunia); 
Human Development Report, 

berbagai tahun (unDp)

Gambar 1.2
perkembangan jumlah dan 

persentase penduduk miskin 
tahun 1976-2007

sumber:
statistik indonesia (bps, 

berbagai tahun); berita resmi 
statistik (bps, 2007)
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menggunakan ukuran ini, maka pada tahun 2006 sekitar 
49 persen penduduk hidup dengan pendapatan di bawah 
US$ 2 per hari. Artinya lebih dari 41% penduduk hidup 
dengan pendapatan antara US$ 1 dan US$ 2 (PPP) 
per hari. Walaupun indonesia telah mencapai sasaran 
MDGs –mengacu pada ukuran kemiskinan US$ 1 (PPP)— 
namun tantangan yang lebih besar adalah bagaimana 
mengurangi jumlah orang miskin dengan mengacu pada 
garis kemiskinan nasional, dan lebih jauh lagi dengan 
menggunakan ukuran US$ 2 per hari per orang. Hal ini menggambarkan sebagaimana yang terjadi di negara-
negara berkembang lainnya, bahwa penduduk yang hidup dekat dengan garis kemiskinan nasional atau sangat 
dekat dengan penduduk yang rentan (vurnerable) jumlahnya masiuh sangat besar. mereka adalah orang-orang 
yang tergolong rentan karena apabila terjadi goncangan ekonomi mereka dapat dengan mudah jatuh ke 
kelompok miskin dengan pendapatan di bawah US$ 1 per hari.  

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). indikator lain terkait dengan kemiskinan adalah indeks kedalaman 
kemiskinan. indeks ini menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 
pada tahun 2005, indeks kedalaman kemiskinan cenderung membaik dibandingkan kondisi tahun 2003. 
pada tahun 2006, p1 sempat meningkat hingga mencapai 3,43, namun menurun kembali menjadi 2,99 pada 
tahun 2007. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2007 yang 
makin mendekati garis kemiskinan.

angka indeks kedalaman kemiskinan terburuk pada tahun 2004 diduduki oleh provinsi papua (10,56), disusul 
gorontalo (6,95), maluku (6,32), nanggroe aceh Darussalam (6,32), dan nusa tenggara timur (5,32). pada 
tahun 2004 terdapat 16 provinsi yang indeks kedalaman kemiskinannya berada di bawah indeks kedalaman 

2.99

3.43

3.133.01

2.89
2.94
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maluku
nanggroe aceh Darussalam
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sulawesi tengah

sumatera selatan
bengkulu

sulawesi tenggara
Jawa tengah

Daerah istimewa Yogyakarta
Jawa timur

sulawesi selatan
sumatera utara

kalimantan barat
riau

kalimantan timur
maluku utara

Jambi
kalimantan tengah

Jawa barat
sulawesi utara

sumatera barat
kepulauan bangka belitung

banten
kalimantan selatan

bali
Dki Jakarta

Indonesia

10,56
6,95
6,32
6,32
5,12
4,35
4,12
4,03
3,98
3,82
3,80
3,58
3,52
3,42

2,42
2,32
2,28
2,28
2,06
2,06
2,04
1,98
1,91
1,80
1,52
1,35
1,26
1,04
0,92
0,42

2,89

Gambar 1.3
indeks kedalaman kemiskinan 
tahun 2002-2007

sumber:
Data dan informasi kemiskinan, 
buku 1 (bps, berbagai tahun); 
berita resmi statistik (bps, 
2007)

Gambar 1.4
ranking indeks kedalaman 
kemiskinan menurut provinsi 
tahun 2004

sumber:
Data dan informasi kemiskinan, 
buku 1 (bps, 2004)
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papua
gorontalo

nanggroe aceh Darussalam
maluku

nusa tenggara timur
nusa tenggara barat

sulawesi tengah
Lampung

sumatera selatan
sulawesi tenggara

bengkulu
Jawa tengah

Daerah istimewa Yogyakarta
Jawa timur

riau
kalimantan tengah

sulawesi selatan
kalimantan timur
kalimantan barat

sumatera utara
sulawesi utara

Jambi
Jawa barat

maluku utara
sumatera barat

kepulauan bangka belitung
banten

kalimantan selatan
bali

Dki Jakarta

Indonesia

5,01
2,32
1,98
1,82
1,48
1,16
1,14
1,12
1,09
0,98
0,98
0,97
0,96
0,92

0,70
0,68
0,63
0,60
0,60
0,59
0,54
0,54
0,48
0,45
0,37
0,31
0,30
0,24
0,21
0,09

0,78

Gambar 1.5
indeks keparahan kemiskinan 

tahun 2002-2007

sumber:
Data dan informasi kemiskinan, 

buku 1 (bps, berbagai tahun); 
berita resmi statistik (bps, 

2007).

Gambar 1.6
ranking indeks keparahan 

kemiskinan menurut provinsi 
tahun 2004

sumber:
Data dan informasi kemiskinan, 

buku 1 (bps, 2004)

kemiskinan nasional. Dalam hal ini, Dki Jakarta tercatat 
sebagai provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan 
terendah (0,42).

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). indeks keparahan 
kemiskinan menunjukkan kuadrat kesenjangan 
pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 
indeks ini memberikan bobot lebih tinggi bagi mereka 
yang jauh berada di bawah garis kemiskinan. perbaikan 

indeks keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan bagi mereka yang benar-benar miskin. 

Dibandingkan dengan kondisi tahun 2003, indeks keparahan kemiskinan tahun 2005 cenderung membaik. 
pada tahun 2006 indeks keparahan kemiskinan meningkat kembali menjadi 1,0, namun menurun kembali 
menjadi 0,84 pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 pengeluaran penduduk yang 
termiskin mengalami perbaikan.

indeks keparahan kemiskinan terburuk pada tahun 2004 dialami oleh provinsi papua, diikuti oleh gorontalo, 
nanggroe aceh Darussalam, maluku, nusa tenggara timur, nusa tenggara barat, sulawesi tengah, dan 
Lampung. terdapat 16 provinsi yang indeks keparahan kemiskinannya lebih baik dari indeks nasional. khusus 
bagi Dki Jakarta, pada tahun 2002 provinsi ini memiliki indeks yang paling kecil yaitu 0,07. akan tetapi nilai 
ini memburuk menjadi 0,11 pada tahun 2003 dan menjadi 0,09 pada tahun 2004. adapun  provinsi papua 
dalam tiga tahun terakhir menempati peringkat paling bawah dalam indeks ini. meskipun demikian, secara 
keseluruhan indeks keparahan kemiskinan indonesia menunjukkan perkembangan yang membaik. 
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Indikator berikutnya adalah proporsi 
konsumsi penduduk termiskin (kuantil 
pertama). indikator ini menginformasikan 
perbandingan pengeluaran kelompok 
penduduk 20 persen termiskin terhadap 
pengeluaran seluruh penduduk. pada 
tahun 1990, proporsi konsumsi 20 
persen penduduk termiskin tercatat 
sebesar 9,3 persen dari konsumsi 
seluruh penduduk. Dalam kurun waktu 15 
tahun, perkembangan proporsi konsumsi 
penduduk termiskin berlangsung sangat 
lamban dan cenderung tidak bergeser 
terlampau jauh dari posisi di tahun 1990. 
nilai indikator ini pada tahun 2002 
mencapai 9,1 persen dan dua tahun 
berikutnya hanya meningkat menjadi 9,7 
persen.

1.1.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan di indonesia dapat dilihat dari berbagai dimensi, yaitu:
Pertama y , menjaga kegiatan ekonomi nasional yang pro rakyat agar dapat mendorong turunnya angka 
kemiskinan. termasuk di dalamnya ialah menjaga kondisi ekonomi makro agar dapat mendorong 
kegiatan ekonomi riil yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan. Upaya menjaga inflasi agar 
tidak menurunkan daya beli masyarakat miskin, termasuk menjaga harga kebutuhan pokok utama 
seperti beras, menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. 
Kedua y , meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, 
kesehatan, dan gizi; termasuk keluarga berencana, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti 
sanitasi dan air bersih. Ini merupakan  tantangan yang tidak ringan, mengingat secara geografis 
indonesia merupakan negara yang sangat luas.
Ketiga y , melibatkan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sendiri dalam 
menanggulangi kemiskinan. pengalaman menunjukkan bahwa melibatkan serta meningkatkan 
kapasitas mereka sebagai penggerak dalam penanggulangan kemiskinan terbukti sangat efektif.  
Keempat y , belum berkembangnya sistem perlindungan sosial, baik yang berbentuk bantuan sosial 
bagi mereka yang rentan maupun sistem jaminan sosial berbasis asuransi terutama bagi masyarakat 
miskin.
Kelima y , adanya kesenjangan yang mencolok antar berbagai daerah. kesenjangan tersebut dapat 
dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antardaerah satu dengan lainnya. 
Ditinjau dari proporsinya, tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan 
dengan proporsi tingkat kemiskinan di Jawa. selain itu kesenjangan dapat dilihat pula dari perbedaan 
angka indeks pembangunan manusia yang mencolok antardaerah, termasuk antar perkotaan dan 
perdesaan.

Dimensi permasalahan kemisikinan yang sangat luas seperti dijelaskan di atas mengharuskan adanya 
kebijakan menyeluruh serta terukur pencapaiannya. mengatasi masalah kemiskinan pada akhirnya tidak 
hanya soal mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin, melainkan lebih penting adalah bagaimana 
meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara 
menyeluruh, menyangkut multi-sektor, multi-pelaku, dan multi-waktu. penanggulangan kemiskinan di indonesia 
akan dititikberatkan pada upaya sebagai berikut:

Pertama y , mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Dua aspek penting berkaitan dengan hal ini 
adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong kegiatan ekonomi agar berpihak kepada 
penanggulangan kemiskinan. Langkah yang perlu diambil antara lain dengan menjaga tingkat inflasi, 
termasuk menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok seperti beras. selain itu, diperlukan 

kuantil lainnya
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Gambar 1.7
perkembangan proporsi konsumsi 
kelompok penduduk termiskin 
terhadap konsumsi nasional 
tahun 2004 (dalam %)

sumber:
survey sosial dan ekonomi 
nasional  (bps, berbagai tahun)
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kuantil 1 (23.67 - 39.26)
kuantil 2 (18.17 - 23.67)
kuantil 3 (12.55 - 18.17)
kuantil 4 (7.66 - 12.55)
kuantil 5 (4.52 - 7.66)

Peta 1.1
persebaran persentase penduduk 

di bawah garis kemiskinan (po) 
menurut provinsi tahun 2006

keterangan:
Data provinsi kepulauan riau 
termasuk dalam provinsi riau, 

sulawesi barat termasuk dalam 
sulawesi selatan, dan irian Jaya 

barat termasuk dalam papua. 

sumber:
survey sosial dan ekonomi 

nasional  (bps, 2006)

Peta 1.2
persebaran indeks kedalaman 

kemiskinan (p1) menurut 
provinsi tahun 2004

sumber:
Data dan informasi kemiskinan, 

buku 1 (bps, 2004)

upaya untuk mendorong penciptaan kesempatan kerja dan berusaha yang lebih luas agar mampu 
menjangkau masyarakat miskin. Dalam hal ini, revitalisasi pertanian serta usaha mikro, kecil dan 
menengah—tempat sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya—perlu terus didorong dan 
dikembangkan.
Kedua y , meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan gizi termasuk 
pelayanan keluarga berencana, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. peningkatan 
akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dilakukan melalui pemberian beasiswa. sementara 
itu, akses terhadap pelayanan kesehatan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur kesehatan dan  
pemberian pelayanan gratis bagi masyarakat miskin, termasuk pelayanan rumah sakit kelas tiga.
Ketiga y , berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat miskin, pemerintah meluncurkan 
program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm). program ini selain bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, juga ditujukan untuk dapat menciptakan 
kesempatan kerja sekaligus memenuhi kebutuhan infrastruktur di berbagai pelosok indonesia. pnpm 
akan mencakup sekitar 2.700 kecamatan pada tahun 2007, 3.800 kecamatan pada tahun 2008, dan 
akhirnya 5.624 atau seluruh kecamatan di indonesia pada tahun 2009. masing-masing kecamatan 
akan memperoleh bantuan yang besarnya berkisar antara rp 500 juta sampai rp 1,5 miliar per 
tahun.
Keempat, y   menyempurnakan serta memperluas cakupan perlindungan sosial,  terutama bagi mereka 
yang rentan. Pemerintah —selain terus meningkatkan kemampuannya menjangkau bantuan sosial bagi 

kuantil 1 (5.12 - 10.56)
kuantil 2 (2.42 - 5.12)
kuantil 3 (2.06 - 2.42)
kuantil 4 (1.35 - 2.06)
kuantil 5 (0.42 - 1.35)
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Peta 1.4
persebaran persentase kelompok 
penduduk termiskin dalam 
pangsa konsumsi nasional 
menurut provinsi tahun 2004

sumber:
survey sosial dan ekonomi 
nasional  (bps, 2004)

Peta 1.3
persebaran indeks keparahan 
kemiskinan (p2) menurut 
provinsi tahun 2005

sumber:
Data dan informasi kemiskinan, 
buku 1 (bps, 2004)

mereka yang rentan seperti kaum cacat, lanjut usia, dan anak terlantar— juga meluncurkan Program 
keluarga Harapan (pkH) sebagai bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial. pkH 
merupakan program pemberian uang tunai bersyarat (conditional cash transfers) kepada rumah 
tangga sangat miskin (fakir miskin). sebagai imbalannya, rumah tangga tersebut diwajibkan mengirim 
anaknya ke sekolah untuk memperoleh fasiilitas sesuai ketentuan yang digariskan oleh Departemen 
pendidikan nasional. atau, bagi rumah tangga miskin yang mempunyai anak di bawah usia sekolah 
dan/atau ibu yang sedang hamil, mereka diwajibkan mendatangi pusat pelayanan kesehatan 
untuk memperoleh fasilitas sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh Departemen kesehatan.  
 
selain bertujuan meringankan beban pengeluaran bagi rumah tangga sangat miskin, pkH 
dimaksudkan pula untuk memutus lingkaran setan kemiskinan antargenerasi. Dengan demikian 
generasi berikutnya diharapkan memperoleh pendidikan serta kesehatan yang lebih baik dan 
dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik pula. pkH dimulai pada pertengahan tahun 
2007 dengan uji coba terhadap 500 ribu rumah tangga di 7 provinsi. pada tahun 2008, target 
program ini akan ditingkatkan menjadi 1,5 juta rumah tangga miskin. pkH sangat sejalan dalam 
pencapaian tujuan mDgs berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan gender. 
 
kebijakan lain yang akan ditempuh adalah memperbaiki dan mempertajam pengeluaran pemerintah 
agar lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan. kondisi keuangan yang terbatas membutuhkan 
koordinasi yang lebih baik agar efektivitas dan jangkauan penanggulangan kemiskinan dapat 
ditingkatkan.

kuantil 1 (2.32 - 5.01)
kuantil 2 (1.48 - 2.32)
kuantil 3 (0.70 - 1.48)
kuantil 4 (0.37 - 0.70)
kuantil 5 (0.09 - 0.37)

kuantil 1 (10.40 - 10.90)
kuantil 2 (9.97 - 10.40)
kuantil 3 (9.30 - 9.97)
kuantil 4 (8.53 - 9.30)
kuantil 5 (6.08 - 8.53)
tidak ada data
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target 2:
MENURUNKAN PROPORSI PENDUDUK YANG MENDERItA KELAPARAN MENjADI 
SEtENGAHNYA DALAM KURUN wAKtU 1990-2015.

1.2.1.  INDIKAtOR

menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990 sampai 
tahun 2015 merupakan target mDgs terkait dengan upaya mengurangi kelaparan. untuk indonesia, indikator 
yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun (balita) yang mengalami gizi buruk (severe 
underweight).

2. persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun (balita) yang mengalami gizi kurang (moderate 
underweight).

1.2.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

secara umum status gizi penduduk semakin membaik. ini antara lain terlihat dari indikator persentase 
penderita gizi kurang dan gizi buruk yang menurun dari 37,47 persen pada tahun 1989 menjadi 26,36 persen 
pada tahun 1999. indikator status gizi ini terus membaik menjadi 27,30 persen pada tahun 2002 namun 
meningkat kembali menjadi 28,17 persen pada tahun 2005. Jika menggunakan keadaan tahun 1989 sebagai 
dasar, indonesia diharapkan dapat mencapai target 18,74 persen pada tahun 2015. 

Persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun (balita) yang mengalami gizi buruk (severe underweight). 
pada tahun 1989 persentase balita berstatus gizi buruk ialah 6,30 persen, namun meningkat menjadi 11,56 
persen pada tahun 1995. setelah itu, persentase tersebut cenderung menurun sampai tahun 2002, sebelum 
kemudian meningkat kembali menjadi 8,8 persen pada tahun 2005.

Persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang (balita) mengalami gizi kurang (moderate 
underweight). Dalam kurun waktu 1989–2000 persentase balita berstatus gizi kurang mengalami penurunan 
dari 31,17 persen menjadi 17,13 persen. angka ini meningkat kembali menjadi 19,24 persen pada tahun 
2005, walaupun secara keseluruhan mengalami penurunan yang cukup besar. menurunnya persentase balita 
gizi kurang ini tidak diimbangi dengan turunnya persentase balita yang mengalami gizi buruk.

Dilihat dari persebaran di setiap provinsi, status kurang gizi menunjukkan perkembangan yang membaik. Jika 
pada tahun 1989  terdapat 15 provinsi yang  persentase kurang gizinya  berada di atas (lebih kecil dari) 
angka nasional, maka pada tahun 2005  sudah ada 18 provinsi yang persentasenya di atas angka nasional. 
akan tetapi di sisi lain, perubahan ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan status kurang gizi 
antarprovinsi.

Gambar 1.8
perkembangan persentase anak-

anak balita yang mengalami 
gizi buruk (severe underweight) 

dan gizi kurang (moderate 
underweight) tahun 1989-2005

sumber:
survey sosial ekonomi nasional 

(bps, berbagai tahun)
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masalah gizi buruk masih banyak terdapat di seluruh provinsi. terdapat kecenderungan, makin buruk 
kondisi suatu daerah, makin lebih tinggi prevalensi gizi buruknya, terutama pada lapisan masyarakat miskin. 
perkembangan ini menunjukkan bahwasanya persoalan gizi memerlukan penanganan yang lebih menyeluruh, 
termasuk memberikan perhatian kepada aspek kemiskinan suatu daerah dan ketahanan pangan rumah 
tangga. Hal ini penting agar prevalensi gizi kurang dapat ditanggulangi secara lebih baik dalam beberapa 
tahun ke depan. Dengan menggunakan indikator tersebut, diharapkan proporsi penduduk yang menderita 
kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015 dapat terwujud.

1.2.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

terjadinya gizi kurang dan buruk pada balita disebabkan antara lain oleh kurangnya asupan gizi dan serangan 
penyakit infeksi. adapun faktor penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan ketidaktersediaan 
pangan yang bergizi, serta keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi terutama untuk ibu dan 
anak balita.

Dimensi tantangan penanganan kelaparan mengandung tiga masalah mendasar, yaitu masalah pelaksanaan, 
masalah sasaran, dan masalah lokasi. pelaksanaan penanganan masalah kelaparan mengharuskan adanya 
kerjasama lintaspelaku, mengingat masalah kelaparan dan khususnya masalah gizi merupakan masalah yang 
sangat krusial. Hilangnya perhatian terhadap masalah kelaparan dapat menyebabkan hilangnya perhatian 
terhadap perbaikan gizi masyarakat. apabila perhatian terhadap gizi masyarakat khususnya kepada balita 
kurang, maka hal ini akan mengakibatkan pengaruh pada penurunan kualitas penduduk berusia muda.
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Gambar 1.9
persebaran perkembangan 
persentase anak-anak balita 
yang mengalami gizi kurang dan 
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tantangan berikutnya adalah penetapan sasaran dalam perbaikan gizi. perbaikan gizi perlu dilakukan terutama 
kepada ibu hamil, bayi, dan balita, serta lebih utama lagi pada kelompok masyarakat miskin. ibu hamil, 
bayi, dan balita adalah golongan yang kerap menderita masalah gizi kurang dan gizi buruk. kendala yang 
dihadapi pada pelaksanaan di tingkat masyarakat adalah keterbatasan tenaga (kualitas dan kuantitas) untuk 
menjangkau kelompok sasaran.

tantangan yang tak kalah pentingnya ialah kondisi kewilayahan yang beraneka ragam. Hal ini mengakibatkan 
budaya kecukupan gizi antara daerah satu dengan daerah lainnya turut berbeda. Walhasil, timbul disparitas 
status gizi antarkawasan dan antara perkotaan dan perdesaan, serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang 
berkualitas bagi masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil. Faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan 
masyarakat akan asupan gizi yang cukup juga turut menyebabkan munculnya masalah kelaparan dan gizi. 

Disparitas antarwilayah menjadi faktor penyebab permasalahan yang kompleks. pada tahun 2005, contohnya, 
provinsi dengan persentase penduduk miskin dan angka prevalensi kurang gizi di atas rata-rata nasional 
adalah gorontalo, papua, nusa tenggara timur, maluku, nusa tenggara barat, sulawesi tengah, dan sulawesi 
tenggara (lihat gambar 1.10). tujuh provinsi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dengan langkah-
langkah yang komprehensif.

meskipun demikian, terdapat beberapa provinsi yang persentase penduduk miskin maupun angka prevalensi 
kurang gizinya sudah berada di bawah angka nasional. provinsi ini meliputi riau, Jambi, kepulauan bangka 
belitung, kepulauan riau, Dki Jakarta, Jawa barat, banten, bali, kalimantan timur, kalimantan tengah, sulawesi 
utara, dan maluku utara. 

upaya perbaikan status gizi masyarakat, terutama masyarakat miskin, menjadi salah satu prioritas 
pembangunan kesehatan. masalah kurang gizi disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat sosial ekonomi, 
tingkat pendidikan dan pengetahuan, status kesehatan, dan perilaku masyarakat. oleh karena itu, upaya 
penanggulangan masalah gizi dengan fokus pada kelompok miskin harus dilakukan secara sinergis meliputi 
berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan, dan ekonomi. 
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Gambar 1.10
prevalensi balita kurang gizi 

terhadap persentase penduduk 
miskin tahun 2005
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terlebih lagi, masalah kekurangan gizi bersifat multidimensi dan mempunyai dampak yang irreversible bagi 
perkembangan anak. penanganan anak-anak yang mengalami gizi buruk, misalnya, mungkin saja dapat 
menolong anak untuk hidup lebih sehat. Akan tetapi apabila perkembangan fisik otaknya terganggu, gangguan 
tersebut akan sulit diperbaharui lagi. Dampak jangka panjangnya akan merugikan anak tersebut. oleh karena 
itu, penanganan multidimensi untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi perlu diupayakan dan tidak hanya 
menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. rpJp 2005-2025 telah mengarahkan kebijakan penganggulangan 
masalah gizi dengan pendekatan lintas sektor dari hulu hingga hilir. tantangannya adalah bagaimana 
melaksanakan kebijakan tersebut pada sektor yang terkait.

perbaikan gizi utama yang perlu dilakukan tersebut yang meliputi pemenuhan energi protein pada ibu hamil, 
bayi, dan balita, pemenuhan gizi zat besi, yodium, vitamin a, dan zat gizi mikro lainnya. pemberian makanan 
pendamping air susu ibu (mp-asi) pada bayi dan anak (6-24 bulan) harus dilakukan dengan tepat. Juga, 
perlunya pemberian vitamin a pada bayi dan balita/ibu nifas, tablet zat besi (Fe) pada ibu hamil, kapsul 
Yodium pada wanita usia subur di daerah endemik kekurangan gizi, dan surveilans gizi di lembaga pelayanan 
kesehatan terdekat dengan masyarakat seperti pos pelayanan terpadu (posyandu).

Peta 1.5
persebaran persentase anak-
anak balita yang mengalami 
gizi buruk (severe underweight) 
menurut provinsi tahun 2005

sumber:
survey sosial ekonomi nasional 
(bps, 2005)

kuantil 1 (11.57 - 15.41)
kuantil 2 (9.28 - 11.56)
kuantil 3 (5.85 - 9.27)
kuantil 4 (0 - 5.84)
tidak ada data

Peta 1.6
persebaran persentase anak-
anak balita yang mengalami gizi 
kurang (moderate underweight) 
menurut provinsi tahun 2005

sumber:
survey sosial ekonomi nasional 
(bps, 2005)

kuantil 1 (22 - 28)
kuantil 2 (18 - 22)
kuantil 3 (15 -18)
kuantil 4 (0 - 15)
tidak ada data
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kotak 1.1
KASUS GIzI BURUK: PANtAUAN MEDIA MASSA

sejumlah pemberitaan media massa seperti Media Indonesia, Kompas, Koran Tempo dan The Jakarta 
Post sejak mei hingga Juni 2005 melaporkan kejadian gizi buruk sebanyak 1,67 juta anak, atau 
delapan persen dari 20,87 juta anak usia 0-4 tahun menderita busung lapar. Di Jawa barat terdapat 
sebanyak 107.500 anak balita menderita gizi buruk. untuk  Jawa tengah, terdapat 710 anak balita 
yang mengidap gizi buruk di  kabupaten rembang, 64 di kota semarang, 442 di kabupaten semarang, 
117 di tegal, dan 243 di boyolali. adapun di Yogyakarta, tiga persen (4.755) anak balita menderita gizi 
buruk. sedangkan di Jawa timur 144 anak balita di ponorogo menderita kurang gizi dan 37 anak balita 
di surabaya menderita busung lapar. Di nusa tenggara barat, terdapat 910 anak bergizi buruk, 21 anak 
meninggal akibat busung lapar. 

sementara di nusa tenggara timur, 67.067 anak kurang gizi, 11.440 anak bergizi buruk, 302 anak 
busung lapar, dengan 24 anak di antaranya meninggal akibat busung lapar. sedangkan di sumatera 
barat tercatat 54.000 bayi dan anak balita menderita gizi buruk. Di riau ditemukan 11.000 anak balita 
menderita gizi buruk. Di Lampung, 176 anak balita menderita gizi buruk, 2 anak meninggal akibat 
busung lapar. sementara di kalimantan barat terdapat 105 anak balita menderita gizi buruk. adapun 
di sulawesi, tercatat 26 anak balita menderita gizi buruk.

Dalam kasus terbaru, Harian Republika Minggu, 9 september 2007 melaporkan kejadian kasus gizi 
buruk yang menyerang anak-anak di bawah lima tahun (balita) di kabupaten timor tengah utara, ntt 
sudah masuk dalam kategori kejadian luar biasa (kLb). kepala Dinas kesehatan provinsi ntt, dr. michael 
suri, mm, dalam wawancara dengan Kantor Berita Nasional ANTARA melalui telepon interlokal minggu 9 
september 2007 mengatakan bahwa jumlah balita yang mengalami gizi buruk telah mencapai 1.178 
orang, tiga di antaranya telah meninggal dunia. Dia menghimbau agar kasus gizi buruk yang sudah 
masuk kategori kLb ini perlu segera ditangani dengan melibatkan semua instansi terkait termasuk 
pemerintah provinsi. pemberian makanan tambahan dan susu perlu segera diberikan, karena jika 
dibiarkan mereka akan menderita gizi buruk akut jenis “marasmus” dan “kwashiorkor”.

Lebih lanjut dilaporkan bahwa Dinas kesehatan provinsi ntt sudah tidak lagi memiliki dana untuk 
membeli makanan tambahan bagi para penderita gizi buruk. Dinas kesehatan baru akan mengusulkan 
tambahan dana pada perubahan anggaran tahun 2007 ini untuk pengadaan susu dan makanan 

kuantil 1 (32,72 - 41,48)
kuantil 2 (28,65 - 31,32)
kuantil 3 (25,92 - 27,37)
kuantil 4 (23,76 - 25,81)
kuantil 5 (15,05 - 23,11)
tidak ada data

Peta 1.7
persebaran persentase anak-
anak balita yang mengalami 

kekurangan gizi (gizi buruk 
ditambah gizi kurang) menurut 

provinsi, tahun 2005

sumber:
survey sosial ekonomi nasional 

(bps, 2005)
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tambahan. khusus bagi balita yang sudah masuk kategori “marasmus”, dalam pekan ini mereka akan 
dipindahkan ke panti rawat gizi bantuan care internasional di bitefa untuk mendapat perawatan 
yang lebih intensif. Dia mengatakan, pemerintah kabupaten timor tengah utara telah mengalokasikan 
anggaran dari apbD ii sebesar rp 150 juta untuk biaya operasional panti rawat gizi, walaupun baru 
dicairkan rp 65 juta beberapa hari lalu. persiapan sedang dilakukan dalam minggu-minggu pertama 
bulan september 2007. kasus gizi buruk yang melanda balita di daerah itu disebabkan kekurangan 
pangan, sebagai akibat dari gagal tanam dan gagal panen.

Wakil bupati timor tengah utara, raymundus Fernandez mengatakan, pemerintah daerah telah 
menyalurkan beras sebanyak 729 ton lebih untuk mengatasi rawan pangan akibat kekeringan dan 
serangan hama belalang ke 21 kelurahan dan 68 desa di kabupaten timor tengah utara. kejadian 
rawan pangan terjadi di beberapa desa, seperti yang terjadi di Desa motadik, kecamatan biboki anleu. 
Di sini terdapat 382 kk dari 407 kk yag mengalami rawan pangan. Desa-desa rawan pangan tersebar 
di delapan kecamatan yakni kecamatan biboki selatan, biboki utara, insana, miomafo barat, miomafo 
timur, insana utara, biboki anleu dan noemuti. Wakil bupati timor tengah utara berharap, bantuan 
pangan yang diberikan ini bisa membantu mencegah meluasnya serangan gizi buruk terhadap balita 
dan anak-anak.

berbagai kasus gizi buruk pantauan media massa menunjukkan bahwa semua pihak perlu mewaspadai  
meluasnya kasus gizi buruk, terutama yang hingga mengakibatkan kematian, serta menanggapi dengan 
serius upaya pencegahan munculnya kasus-kasus gizi buruk berikutnya di tanah air. suatu rencana aksi 
nasional yang melibatkan semua pihak, terutama Departemen pertanian dan Departemen kesehatan, 
perlu disusun agar ketersediaan pangan dengan asupan gizi cukup di daerah-daerah potensi rawan 
pangan dapat dipantau dan dipenuhi. rencana aksi nasional ini perlu memperhatikan perbedaan 
karakter setiap daerah seperti pola makan dan jenis makanan pokok. 

Yang patut dicermati adalah bahwa ketersediaan pangan dalam suatu daerah bukanlah jaminan bahwa 
penduduknya bebas dari kemiskinan. sebagai contoh, adalah fakta bahwa sulawesi selatan selalu 
mengalami surplus beras. akan tetapi bahwa di daerah ini terjadi rawan pangan dan kekurangan gizi 
juga telah menjadi fakta (Kompas, selasa, 13 november 2001).

penelitian saliem dkk. (2001) menunjukkan bahwa tercapainya ketahanan pangan di tingkat wilayah 
tidak menjamin tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumahtangga. Hal ini dapat dilihat dari studi 
di provinsi Lampung, Daerah istimewa Yogyakarta, kalimantan barat, dan sulawesi utara. Walaupun 
empat provinsi ini tergolong mempunyai status ketahanan pangan yang terjamin di tingkat wilayah, 
namun di masing-masing provinsi masih ditemukan proporsi rumahtangga rawan pangan berkisar 22-
30 persen. kejadian tersebut umumnya disebabkan oleh faktor distribusi dan daya beli masyarakat. 
Faktor distribusi antara lain dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana jalan, transportasi, biaya 
angkut, serta kelancaran arus lalu lintas. termasuk di dalamnya biaya yang terkait dengan kelancaran 
tersebut. sementara itu faktor daya beli sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan harga-harga 
komoditas pangan.
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2.2.  tUjUAN 2. MENcAPAI PENDIDIKAN DASAR 
UNtUK SEMUA

target 3:
MEMAStIKAN PADA tAHUN 2015, SEMUA ANAK, DI MANAPUN, LAKI-LAKI MAUPUN 
PEREMPUAN, DAPAt MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR.

2.1.1.  INDIKAtOR

memastikan semua anak laki-laki maupun perempuan di manapun untuk dapat menyelesaikan pendidikan 
dasar pada tahun 2015 merupakan target mDgs yang utama di bidang pendidikan. pengukuran pencapaian 
target ini di indonesia menggunakan indikator sebagai berikut:

1. angka partisipasi murni (apm) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (7-12 tahun).
2. angka partisipasi murni (apm) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (13-15 tahun).
3. angka melek huruf usia 15-24 tahun.

2.1.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

Angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (7-12 tahun) dan angka partisipasi 
murni (APM) sekolah menegah pertama/madrasah tsanawiyah (13-15 tahun) dari tahun 1992 sampai 
tahun 2006 secara nasional menunjukkan kecenderungan membaik. pada tahun 1992, apm sD/mi tercatat 
88,7 persen dan pada tahun 2006 telah mencapai 94,73 persen. sementara itu apm smp/mts tahun 1992 
adalah 41,9 persen dan mencapai 66,52 persen pada tahun 2006. Jika kecenderungan seperti ini mampu 
dipertahankan, maka indonesia diperkirakan berhasil mencapai target mDg pada tahun 2015.

Angka partisipasi kasar (APK) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan angka partisipasi kasar (APK) 
sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dari tahun 1993 sampai tahun 2006 secara nasional 
menunjukkan kecenderungan membaik. apk sD/mi sejak tahun 1992 sudah mencapai 102,0 persen. 
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Gambar 2.1
perkembangan angka partisipasi 

murni (apm) sekolah Dasar/
madrasah ibtidaiyah (7-12 

tahun) dan angka partisipasi 
murni (apm) sekolah menegah 
pertama/madrasah tsanawiyah 
(13-15 tahun), nasional, 1992-

2006 (dalam persen)

sumber:
survey sosial dan ekonomi 

nasional  (bps, berbagai tahun)

Gambar 2.2
perkembangan angka partisipasi 

kasar (apk) sekolah Dasar/
madrasah ibtidaiyah dan angka 
partisipasi kasar (apk) sekolah 

menegah pertama/madrasah 
tsanawiyah, nasional, 1992-

2006 (dalam persen)

sumber:
survey sosial dan ekonomi 

nasional  (bps, berbagai tahun)

Gambar 2.3
perkembangan angka partisipasi 

kasar (apk) sekolah Dasar/
madrasah ibtidaiyah dan angka 
partisipasi kasar (apk) sekolah 
menengah pertama/madrasah 

tsanawiyah, menurut tingkat 
kelompok pengeluaran keluarga, 
1995 dan 2006 (dalam persen)

sumber:
survey sosial dan ekonomi 

nasional  (bps, berbagai tahun)

pada tahun 2006, angka ini menjadi 109,95 persen. namun untuk tingkat smp/mts,  apknya masih jauh 
tertinggal dibandingkan dengan apk sD/mi. pada tahun 1992 apk smp/mts masih berada di angka 55,6 
persen dan pada tahun 2006 baru mencapai 88,68 persen. indikator ini menginformasikan bahwa berbagai 
program sD/mi dan smp/mts non-reguler telah berhasil menjaring kembali murid sD/mi dan smp/mts untuk 
menuntaskan masa belajar mereka di bangku sD/mi maupun smp/mts.  informasi ini juga menunjukkan 
bahwa dalam perjalanan mengikuti proses belajar mengajar, ternyata masih banyak siswa sD/mi yang tidak 
dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
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nasional  (bps, 2006).

Walaupun angka partisipasi kasar tingkat sD/mi maupun smp/mts menunjukkan perbaikan, tetapi bila dilihat 
dari tingkat kelompok pengeluaran rumah tangga, maka terdapat perbedaan antara kelompok rumah tangga 
miskin dan non-miskin. pada kelompok pengeluaran terbawah (kuantil 20% terbawah, Q1), apk sD/mi tahun 
1995 adalah 104,88 persen dan mencapai 108,92 persen pada tahun 2006. Data tahun 1995 hingga 2006 
menunjukkan indikasi bahwasanya apk sD/mi untuk kelompok pengeluaran terbawah ternyata berkembang 
lebih baik dari apk sD/mi untuk golongan pengeluaran teratas. peristiwa yang sama juga terjadi pada apk 
smp/mts antara tahun 1995 hingga 2006. apk smp/mts tahun 1995 pada kelompok pengeluaran terbawah 
tercatat 44,39 persen dan menjadi 70,78 persen pada tahun 2006.

Dari uraian di atas terlihat bahwa perbaikan kesejahteraan rumah tangga berpengaruh pada akses terhadap 
pendidikan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak usia sekolah sD dan smp. kesenjangan partisipasi 
pendidikan yang sangat mencolok antara kelompok pengeluaran terbawah (keluarga miskin) dan kelompok 
pengeluaran teratas (keluarga kaya) ini menunjukkan perlunya peningkatan perhatian pada kelompok keluarga 
miskin dalam memperoleh akses pendidikan.

Dari sisi kewilayahan, daerah dengan apm sD/mi dan smp/mts terendah di tahun 2006 berturut-turut adalah 
provinsi papua, papua barat, sulawesi utara, dan gorontalo. provinsi dengan apm sD/mi dan smp/mts 
terbaik adalah kalimantan tengah, nanggroe aceh Darussalam, banten, serta maluku. Yang menarik, meskipun 
Maluku dan Nanggroe Aceh Darussalam pernah dilanda konflik, hal tersebut ternyata tidak menurunkan APM 
sD/mi dan smp/mts kedua daerah.
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indikator selanjutnya ialah angka melek huruf (melek aksara) usia 15-24 tahun dan 15 tahun ke atas yang 
menggambarkan kemampuan keberaksaraan penduduk. kemampuan keberaksaraan penduduk indonesia 
terus meningkat, yang tercermin dari meningkatnya angka melek huruf penduduk dari 96,58 persen pada 
tahun 1992 menjadi 98,84 persen pada tahun 2006. meningkatnya tingkat keberaksaraan ini terutama 
terjadi pada kelompok usia muda yaitu usia 15-24 tahun. ini terjadi seiring dengan meningkatnya partisipasi 
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan meningkatnya proporsi siswa sD/mi yang dapat menyelesaikan 
pendidikannya. namun, jika rentang usia diperlebar menjadi 15 tahun ke atas, angka buta aksara masih 
cukup tinggi yaitu sebesar 82,9 persen.

Dilihat dari angka melek huruf (melek aksara) usia 15-24 tahun dan 15 tahun ke atas menurut kelompok 
pengeluaran keluarga tampak bahwa sebagian besar buta huruf terjadi pada kelompok pengeluaran terbawah 
(keluarga miskin). meskipun angka melek huruf penduduk miskin selalu lebih rendah dari penduduk kaya, 
tetapi dalam kurun waktu 1995-2006 angka melek huruf penduduk kelompok termiskin meningkat signifikan 
yaitu dari 92,94 persen menjadi 97,78 persen untuk usia 15-24 tahun dan dari 71,17 persen menjadi 87,17 
persen untuk usia 15 tahun ke atas.  berdasarkan jenjang pendidikan yang pernah diikuti per tahun 2006, 
tampak bahwa 85 persen penduduk usia 15 tahun yang buta aksara ternyata tidak pernah sekolah. sebagian 
besar dari mereka kini berusia lanjut.
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Gambar 2.5

perkembangan angka melek 
huruf (melek aksara) usia 15-24 

tahun, tahun 1992-2006 
(dalam persen)

sumber:
survey sosial dan ekonomi 

nasional  (bps, berbagai tahun)

Gambar 2.6
angka melek huruf usia 15-24 

tahun dan 15 tahun ke atas, 
menurut kelompok pengeluaran, 

tahun 1995 dan 2006  
(dalam persen)

sumber:
survey sosial dan ekonomi 

nasional  (bps, 1995 dan 2006)

0

20

40

60

80

100

120

1995 2006 1995 2006

15-24 tahun 15 tahun ke atas

92.94
97.7898.49 99.37

87.66

95.04

71.17

87.17

terendah (kuantil 1, Q1)
kuantil 2 (Q2)
kuantil 3 (Q3)

kuantil 4 (Q4)
teratas (kuantil 5, Q5)



Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007

29

tujuan 2.  mencapai pendidikan Dasar untuk semua

tingkat kelulusan pendidikan dasar. 
keberhasilan dalam meningkatkan angka 
partisipasi sekolah baik di sekolah dasar 
maupun di sekolah menengah belum 
diimbangi dengan peningkatan kelulusan yang 
memadai. memastikan semua anak laki-laki 
maupun perempuan di manapun untuk dapat 
menyelesaikan pendidikan dasar dihadapkan 
pada tantangan masih besarnya siswa putus 
sekolah (drop out) dan siswa yang mengulang. 
perbaikan kelulusan sesuai kohort untuk 
siswa sD antara tahun 1993/1994 sampai 
2005/2006 tidak menggambarkan secara 
keseluruhan tingkat kelulusan siswa sekolah dasar dan tingkat siswa yang meneruskan ke jenjang pendidikan 
berikutnya. Hal ini merupakan tantangan terbesar dalam bidang pendidikan dasar. 

angka kohort menggambarkan proporsi siswa yang menyelesaikan satu siklus pendidikan dasar tertentu. 
gambar 2.8 secara implisit mengindikasikan tingkat kesuksesan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 
pendidikan dasar dalam rentang tahun ajaran 1993/1994 sampai 2005/2006. tampak bahwa proporsi 
siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar (sD) dari tahun 1993/1994 hingga 1999/2000 tercatat 
sebesar 73 persen. angka ini membaik dari tahun ke tahun. proporsi siswa yang berhasil menyelesaikan 
pendidikan dasar (sD) dari tahun 1999/2000 sampai 2005/2006 meningkat menjadi 75 persen.

meskipun kohort siswa sD tahun ajaran 2004/2005 yang mencapai kelas vi sD menunjukkan adanya 
perbaikan yaitu meningkat dari 75 persen pada tahun 1998/1999 menjadi 77 pada tahun 2004/2005 persen 
atau secara absolut sama dengan sekitar 3.779.348 siswa, namun dari jumlah tersebut hanya 3.681.181 
yang berhasil lulus sD. Dan selanjutnya, hanya 2.935.175 yang dapat meneruskan ke tingkat i smp. artinya, 
terdapat 844.173 siswa kelas vi sD yang tidak dapat lulus dan tidak meneruskan ke tingkat i smp. 

bila dicermati lebih jauh tingkat putus sekolah sudah terjadi sejak kelas ii sekolah dasar. kohort siswa yang 
berada di kelas ii hanya sebesar 93 persen dari kohort siswa kelas i tahun sebelumnya (gambar 2.8). terlihat 
pula bahwa semakin tinggi jenjangnya semakin kecil pencapaian jumlah siswa untuk kohort yang sama. Hanya 

Gambar 2.8
kohort siswa sekolah dasar (sD) 
tahun 1993/1994-2005/2006 
(dalam persen)

sumber:
Departemen pendidkan nasional 
(2006)

Gambar 2.7
Profil penduduk usia 15 tahun 
yang buta aksara menurut 
jenjang pendidikan yang pernah 
diikuti per tahun 2006
(dalam persen)

sumber:
survey sosial dan ekonomi 
nasional (bps, 2006)
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kotak 2.1
PENDIDIKAN PERDESAAN: SEBUAH PERjUANGAN, 70 MEtER MENUjU MASA DEPAN
Disarikan dari Kompas, 2 maret 2007

setiap hari siswa sDn karyasari dari Desa simpang, kecamatan cibalong, kabupaten garut harus 
berjuang menyeberangi sungai cikaengan yang lebarnya 70 meter untuk mencapai sekolah mereka 
di Desa cempakasari, kecamatan bojonggambir, kabupaten tasikmalaya. sDn karyasari merupakan 
sD terdekat dari Desa simpang. para siswa dari Desa simpang ini harus berenang setiap hari karena 
ketiadaan jembatan penyeberangan yang menghubungkan Desa simpang dan Desa cempakasari. 
Dalam  kondisi normal, kedalaman sungai cikaengan mencapai leher orang dewasa. pada kondisi 
tersebut anak laki-laki dapat menyeberang sendiri, sementara anak perempuan digandeng orang 
dewasa atau digendong di pundak. Jika air sungai naik, anak-anak tadi terpaksa tidak sekolah. atau 
jika air naik sewaktu anak-anak pulang sekolah, mereka terpaksa menginap di sekolah atau di rumah 
saudara mereka, dan lamanya bisa mencapai satu minggu. akibat ketiadaan jembatan ini, angka 
putus sekolah di daerah setempat cukup tinggi. banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah karena 
merasa lelah jika harus menyeberang sungai dengan berenang setiap menuju sekolah.

kepala sDn karyasari beranggapan bahwa pemerintah seharusnya memberi perhatian lebih pada 
sekolah terpencil karena sekolah-sekolah tersebut memiliki peran yang tidak kecil pada program wajib 
belajar sembilan tahun. bantuan multimedia seperti komputer, proyektor, televisi, dan alat musik, 
memang diberikan pemerintah pusat. namun, semua itu tidak beroperasi optimal akibat belum adanya 
aliran listrik ke sekolah tersebut. oleh karena itu, pembangunan pendidikan di daerah sebaiknya 
melibatkan sektor lain yang saling terkait, misalnya untuk pembangunan infrastruktur seperti jembatan 
dan listrik.

75 persen siswa dengan kohort yang sama mencapai kelas vi sD pada tahun 2004/2005. Hal ini disebabkan 
oleh adanya siswa yang drop out serta adanya siswa yang mengulang.

perkembangan angka putus sekolah sendiri mempunyai kecenderungan meningkat sejak tahun ajaran 
2001/2002 sampai 2005/2006. antara tahun ajaran 2001/2002-2002/2003 terdapat 683 ribu atau 
2,66 persen siswa sekolah dasar putus sekolah, lalu meningkat  menjadi 767,8 ribu atau 2,97 persen pada 
2002/2003-2003/2004, kemudian mencapai 777 ribu atau 2,99 persen pada 2003/2004-2004/2005, 
dan kemudian mencapai 824,7 ribu atau 3,17 persen pada 2004/2005-2005/2006.

selain angka putus sekolah yang cukup besar, jumlah siswa yang mengulang juga juga masih cukup besar 
walaupun persentasenya terus menurun dari tahun ke tahun. antara tahun ajaran 2001/2002-2002/2003 
terdapat 1.4 juta atau 5,9 persen siswa sekolah dasar yang mengulang, menjadi 978 ribu atau 5,4 persen 
pada 2002/2003-2003/2004, kemudian menjadi 1,17 juta atau 4,51 pada 2003/2004-2004/2005, dan 
kemudian menurun menjadi sekitar 1 juta atau 3,95 persen pada 2004/2005-2005/2006. 

Dengan kondisi seperti ini maka tingkat melanjukan siswa sekolah dasar dengan kohort yang sama ke sekolah 
menengah pertama menjadi rendah pula. pada tahun 2005/2006, kohort siswa yang memasuki sD pada tahun 
1999/2000 menunjukkan bahwa hanya 59 persen siswa yang dapat melanjutkan ke smp. persentase ini sudah 
meningkat bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2002/2003. pada tahun tersebut kohort siswa yang masuk 
sD pada tahun 1996/1997 menunjukkan bahwa hanya 51 persen siswa yang berhasil mencapai smp.

tabel 2.1
perkembangan angka mengulang 

dan putus sekolah, sekolah 
Dasar

sumber: 
rangkuman statistik 

persekolahan 2005/2006, 
badan penelitian Dan 

pengembangan pusat statistik 
pendidikan,  Departemen 

pendidikan nasional, 2006

keJaDian
(sekoLaH Dasar)

2001/02-02/03 2002/03-03/04 2003/04-04/05 2004/05-05/06

JmL./no. % JmL./no. % JmL./no. % JmL./no. %

Angka Putus Sekolah 683.056 2,66 767.835 2,97 777.010 2,99 824.684 3,17

Angka Mengulang 1.388.153 5,90 978.224 5,40 1.171.814 4,51 1.026.275 3,95
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Di tasikmalaya terdapat 114 sekolah terpencil. biasanya infrastruktur ke sekolah tersebut rusak 
parah bahkan hancur dan belum ada aliran listrik. masyarakat di sekitar sekolah pun identik dengan 
masyarakat ekonomi lemah dan tertinggal. mengingat kemampuan pemerintah terbatas untuk 
menangani sekolah terpencil, sementara sekolah terpencil jelas ikut menyukseskan program wajib 
belajar sembilan tahun, pemerintah wajib memberi perhatian lebih kepada mereka. Jika perlu, bekerja 
sama dengan pihak ketiga. sekolah di daerah terpencil tidak dapat dilihat sebelah mata.

Ketiadaan jembatan penyeberangan membuat dua siswa kelas iv sDn karyasari dari Desa simpang kecamatan cibalong 
kabupaten garut setiap hari harus berjuang menyeberangi sungai cikaengan selebar 70 meter untuk sampai ke sekolahnya di 
Desa cempaka sari kecamatan bojonggambir kabupaten tasikmalaya. kedalaman air sungai saat kondisi normal 1,5 meter, dan 
ketika banjir kedalamannya dapat mencapai 2 meter lebih (Foto Kompas, selasa 27 Februari 2007).

namun demikian, jika dilihat dari kohort yang memasukkan data anak yang pernah mengulang tetapi terus 
melanjutkan pendidikan ke kelas dan jenjang berikutnya—yang ditunjukkan oleh data pendidikan yang pernah 
diikuti oleh penduduk Indonesia usia 16-18 tahun—tampak nyata adanya perbaikan angka putus sekolah dan 
angka tidak melanjutkan antara tahun 1995 dan 2006.

sehubungan dengan peningkatan partisipasi pendidikan seperti diuraikan di atas maka pemerintah terus 
melanjutkan berbagai program perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan, di antaranya 
melalui program bantuan operasional sekolah (bos). program bos ini terutama ditujukan untuk penuntasan 
program Wajib belajar pendidikan Dasar sembilan tahun. pada tahun 2007 pemerintah menyediakan bos 
bagi 41,9 juta siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup sD, mi, sDLb, smp, mts, smpLb, dan 
pesantren salafiyah, serta satuan pendidikan non-Islam yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan 
tahun, dengan total anggaran rp 11,8 triliun.
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Gambar 2.9
pendidikan yang pernah diikuti 
oleh penduduk indonesia usia 
16-18 tahun pada tahun 1995 
dan 2006

sumber:
survey sosial dan ekonomi 
nasional (bps, 2006)
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Jumlah siswa penerima bos mengalami peningkatan dari 41,3 juta siswa dengan total anggaran sebesar 
rp 10,2 triliun pada tahun 2006. selain digunakan untuk membiayai operasional sekolah, penyediaan bos 
ini dimaksudkan untuk dapat membebaskan siswa miskin dari semua bentuk pungutan dan meringankan 
biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan buku mata pelajaran, sehingga mereka dapat memperoleh 
layanan pendidikan minimal sampai tingkat smp.

penyediaan bos buku untuk jenjang pendidikan dasar dimulai sejak tahun 2006. pemenuhan buku pelajaran 
dilakukan secara bertahap. Dalam dua tahun pemerintah telah menyediakan dua buku mata pelajaran per 
siswa dan khusus untuk daerah tertinggal sudah disediakan untuk tiga mata pelajaran. bos buku ini secara 
tidak langsung mengurangi beban orangtua untuk menyekolahkan anak dan lebih lanjut diharapkan dapat 
menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi sekolah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh badan penelitian dan pengembangan (balitbang) Departemen pendidikan 
nasional, menunjukkan bahwa dengan adanya program bos, sebanyak 70 persen sD/mi dan smp/mts telah 

usia 7-12 tahun 
tidak sekolah, 

1.8%

usia 13-15 tahun 
sedang sekolah, 

27.3%

usia 13-15 tahun 
tidak sekolah, 

5.2%
usia 7-12 tahun 
sedang sekolah, 

65.7%

keLompok usia JumLaH penDuDuk seDang sekoLaH tiDak sekoLaH

usia 7-12 tahun          27.033.217   26.327.650      705.567 

usia 13-15 tahun          13.020.153   10.947.345   2.072.808 

jumlah          40.053.370   37.274.995   2.778.375 

tahun DepDik
Nas Depag Provinsi 

(APBD)
Kabupaten

(APBD)
Kota 

(APBD) jumlah

jumlah PDB (1)

2004 2,299,000 

2005 2,651,000 

2006 3,041,000 

Belanja Pendidikan (2)

2004 20,000 5,500 3,401 28,133 6,932  63,966 

2005 26,115 6,762 3,452 30,287 7,596  74,212 

2006 36,437 8,312 4,420 43,754 10,683 103,606 

Belanja Pendidikan 
terhadap PDB (2/1)

2004 0.87% 0.24% 0.15% 1.22% 0.30% 2.78%

2005 0.99% 0.26% 0.13% 1.14% 0.29% 2.80%

2006 1.20% 0.27% 0.15% 1.44% 0.35% 3.41%

Perkiraan Belanja
Pendidikan Dasar (3)

2004 11,488 2,200 3,401 30,384 7,140  54,613 

2005 15,663 2,467 3,452 32,104 7,748  61,434 

2006 20,060 2,666 4,420 45,505 10,790  83,440 

Perkiraan Belanja 
Pendidikan Dasar
terhadap PDB (3/1)

2004 0.50% 0.10% 0.15% 1.32% 0.31% 2.38%

2005 0.59% 0.09% 0.13% 1.21% 0.29% 2.32%

2006 0.66% 0.09% 0.15% 1.50% 0.35% 2.74%

tabel 2.2
Jumlah penduduk usia 7-15 

tahun, menurut partisipasi 
sekolah, 2006

sumber:
survey sosial dan ekonomi 

nasional  (bps, 2006).

tabel 2.4
proporsi anggaran pendidikan 

Dasar terhadap produk Domestik 
bruto. 2004-2006 (dalam rp 

miliar).

sumber:
bappenas, Departemen 
keuangan, Departemen 

pendidikan nasional, dan 
Departemen agama (2004-

2006).

Gambar 2.10
persentase penduduk usia 

7-15 tahun menurut partisipasi 
sekolah, 2006

sumber:
survey sosial dan ekonomi 

nasional (bps, 2006)
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 sumber penDanaan untuk
setiap JenJang penDiDikan 2004 2005 2006

1 Depdiknas  11.488  15.663  20.060 

1.1 sD/mi    7.293  11.581  14.614 

1.2 smp/mts    4.195    4.082    5.446 

2 Depag    2.200    2.467    2.666 

2.1 sD/mi    1.110    1.232    1.323 

2.2 smp/mts    1.090    1.235    1.343 

3 Pemerintah Provinsi    3.401    3.452    4.419 

3.1 sD/mi    1.122    1.139    1.458 

3.2 smp/mts    2.279    2.313    2.961 

4 Pemerintah Kabupaten/Kota  37.524  39.852  56.295 

4.1 sD/mi  23.779  25.224  35.659 

4.2 smp/mts  13.745  14.628  20.636 

 jumlah  54.613  61.434  83.440 

 sD/mi  33.304  39.176  53.054 

 smp/mts  21.309  22.258  30.386 

tabel 2.3
alokasi anggaran pendidikan 
Dasar, 2004-2006 (dalam rp 
Juta)

sumber:
bappenas, Departemen 
keuangan, Departemen 
pendidikan nasional, 
Departemen agama, dan usaiD 
(termasuk tambahan anggaran 
apbn-p)

Gambar 2.11
persentase alokasi anggaran 
pendidikan, 2004-2006

sumber:
bappenas, Departemen 
keuangan, Departemen 
pendidikan nasional, 
Departemen agama, dan usaiD 
(termasuk tambahan anggaran 
apbn-p)

membebaskan siswa dari segala jenis pungutan. selain itu ditemukan pula bahwa bos berhasil menurunkan 
secara signifikan angka putus sekolah dari 4,3 persen menjadi 1,5 persen, dan meningkatkan tingkat 
kehadiran siswa dari 95,5 persen menjadi 96,3 persen. namun demikian, disadari bahwa besaran dana bos 
belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada 
di daerah perkotaan dan sekolah unggulan.

Alasan tidak melanjutkan sekolah. pada tahun 2006, faktor ketiadaan biaya masih dijumpai sebagai alasan 
penduduk usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan mereka. karena itu, pemerintah mengembangkan 
program pendidikan yang bukan hanya memperbaiki sarana dan prasarana melainkan juga memberikan 
program beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu agar kebutuhan dasar terhadap pendidikan dapat 
terpenuhi.

Kualitas guru. guru yang berkualitas memainkan peranan sentral dalam upaya meningkatkan mutu 
pendidikan. Akan tetapi, saat ini masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S-1) 
atau Diploma 4 (D-4) seperti yang disyaratkan oleh undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 
Dosen. Dari hasil survey pendidikan yang dilakukan oleh Depdiknas tahun 2006 diperoleh informasi bahwa 
rata-rata kualifikasi pendidikan guru SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta yang 
memiliki ijazah D-4 atau S-1 adalah 35,6 persen. Guru-guru yang belum memenuhi standar kualifikasi yang 
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disyaratkan umumnya pada jenjang sD/mi yang sebagian besar dari mereka masih berpendidikan Diploma 
1-3. bahkan ada pula yang hanya lulusan pendidikan menengah seperti sekolah pendidikan guru, pendidikan 
guru agama, sekolah guru olahraga, dan sma. selain itu, dijumpai pula guru yang mengajar tidak sesuai 
dengan latar belakang bidang ilmu yang dimilikinya atau lazim disebut mismatch, misalnya guru dengan 
latar belakang ilmu sosial mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Fenomena mismatch ini sangat 
berpengaruh terhadap kualitas proses belajar-mengajar dan hasil pembelajaran di sekolah.

2.1.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

tantangan utama pencapaian target mDgs di bidang pendidikan di indonesia tidak jauh berbeda dengan 
tantangan dua atau tiga tahun yang lalu. sedikitnya terdapat tiga tantangan dalam bidang pendidikan yaitu:

Pertama, tingginya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan/atau putus sekolah.  y berdasarkan data 
bps, pada tahun 2006 jumlah anak indonesia usia 7-12 tahun yang tidak menikmati bangku sekolah 
adalah 705 ribu anak. sedangkan usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah tercatat 2 juta anak lebih.

Kedua, kesenjangan partisipasi pendidikan antargolongan pengeluaran terbawah dan teratas  y
maupun antardaerah. kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat miskin dan 
masyarakat kaya masih menonjol. kesenjangan ini antarkelompok masyarakat tampak nyata terutama 
pada jenjang pendidikan lanjutan, yaitu sLtp dan sLta. oleh karenanya, peningkatan pemerataan 
pelayanan pendidikan sangat penting, terutama bagi anak-anak yang tergolong dalam kelompok 
keluarga miskin, khususnya yang tinggal di daerah perdesaan. selain adanya kesenjangan antardaerah 
perkotaan dan perdesaan, kesenjangan partisipasi pendidikan antarwilayah (provinsi dan kabupaten/
kota) juga masih cukup besar. gambar 2.14 menunjukkan bahwa meskipun kesenjangan partisipasi 
sekolah antarprovinsi sudah turun signifikan, tetapi apabila dilihat antar kabupaten/kota maka 
kesenjangannya masih sangat lebar. pada saat suatu kabupaten yang hampir seluruh anak usia 13-
15 tahun di daerah itu bisa bersekolah, terdapat kabupaten yang lebih dari 75 persen anak berusia 
serupa justru tidak bersekolah

Ketiga, kesenjangan kapasitas pendidikan.  y kapasitas pendidikan ditandai oleh tingkat daya 
tampung, kualitas pendidikan, dan sistem evaluasi pendidikan. rendahnya daya tampung pendidikan 
anak usia dini terutama disebabkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan pendidikan anak usia dini 
(pauD). Di sisi lain,  kualitas pendidikan yang masih rendah menyebabkan penyelenggara pelayanan 
pendidikan belum mampu memberikan kompetensi sesuai dengan tahap pendidikan yang dijalani 
peserta didik. apalagi  sistem evaluasi pendidikan untuk mengukur kinerja satuan pendidikan, sistem 
pengujian untuk mengukur kinerja satuan pendidikan, dan sistem pengujian untuk mengukur prestasi 
setiap peserta didik masih memerlukan banyak  pembenahan dan perbaikan.
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Gambar 2.12
penduduk usia 7-15 tahun 

yang tidak sekolah lagi menurut 
berbagai alasan, 2006

sumber:
survey sosial dan ekonomi 

nasional (bps, 2006).
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untuk menjawab tantangan di atas, diperlukan berbagai upaya yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, 
yaitu:

Peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar y , 
dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi. Dalam rangka mendukung 
upaya ini, pemerintah telah membangun sD-smp satu atap dan mi-mts satu atap dan pembangunan 
unit sekolah baru.
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Gambar 2.13
sebaran kabupaten/kota 
menurut jumlah dan persentase 
anak usia 13-15 tahun yang 
tidak sekolah

sumber:
survey sosial dan ekonomi 
nasional (bps, 2006)

kotak 2.2
SEKOLAH GRAtIS: KEPEDULIAN tINGGI wARGA KOtA UNtUK SESAMA

persoalan ekonomi kerap dituding sebagai penyebab ketidakmampuan keluarga miskin menyekolahkan 
anaknya. peluang kerja yang semakin sempit dan kompetitifnya peluang usaha menyebabkan terbatasnya 
keluarga miskin memperoleh penghasilan secara ajeg. 

menyadari kebutuhan pendidikan sangat penting dipenuhi oleh anggota keluarga miskin agar kelak 
dapat bertahan hidup sebagai individu yang produktif,  sebuah lembaga swadaya masyarakat di Jakarta 
menyelenggarakan smp gratis dalam format tempat kegiatan belajar mandiri khusus untuk siswa-
siswi dari keluarga kurang mampu. sekolah yang berlokasi di bilangan pancoran Jakarta selatan 
ini merupakan salah satu upaya warga kota yang sangat peduli kepada sesama dan patut dijadikan 
teladan bagi yang lain.

sebuah tempat belajar mengajar tkbm ibu pertiwi di pancoran Jakarta selatan untuk tingkat smp.



Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007

36

tujuan 2.  mencapai pendidikan Dasar untuk semua

Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dasar y , sehingga setiap tamatan mempunyai 
kompetensi dasar yang dapat mereka gunakan untuk hidup dalam masyarakat atau melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Peningkatan efisiensi manajemen pendayagunaan sumberdaya pendidikan y , serta mengupayakan 
agar semua lembaga pendidikan dasar dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efisien dan 
efektif.

untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, dibutuhkan strategi sebagai berikut:

Pertama y , meningkatkan dan menguatkan program-program esensial yang telah ada untuk meningkatkan 
partisipasi pendidikan. Dalam hal ini, program-program kegiatan yang kurang esensial perlu dikaji 
ulang. sumberdaya pendukung yang tersedia hendaknya dimobilisasi demi mempertahankan dan 
meningkatkan penuntasan wajib belajar.

Kedua y , memberikan peluang yang lebih besar kepada sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan 
yang berbasis masyarakat agar mereka dapat lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan 
dasar.

Ketiga y , mengupayakan penanganan lebih efektif terhadap target-target masyarakat yang tidak 
terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi), termasuk melalui pendekatan dan program pendidikan 
alternatif. sisi penawaran (supply) perlu diperkuat dengan menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan 
dasar melalui jalur formal atau non-formal, antara lain dengan program-program penyediaan sarana 
dan prasarana serta biaya operasional. adapun penguatan sisi permintaan (demand) dilakukan 
dengan meningkatkan  komunikasi, informasi, dan edukasi, antara lain melalui program keluarga 
Harapan dan program-program reguler pendidikan lainnya.

Keempat y , mengupayakan penanganan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar secara sinergis 
antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kelima y , melibatkan partisipasi seluruh  kekuatan masyarakat seperti orang tua, tokoh masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, dunia industri, dan usahawan, sehingga pelaksanaan penuntasan wajib 
belajar 9 tahun betul-betul merupakan gerakan sosial.

program-program tersebut di atas akan dibiayai lewat berbagai sumber pembiayaan, antara lain  dari 
pemerintah pusat, baik yang bersifat rupiah murni maupun pinjaman dan hibah luar negeri (atau pHLn,  
tetapi tidak termasuk sumber hibah yang dikelola sendiri oleh pihak institusi donor atau off budget), serta  
sumber pembiayaan pemerintah daerah (apbD). pendidikan dasar mendapat porsi terbesar dari anggaran 
pemerintah pusat, dengan alokasi yang terus meningkat  secara  berarti dari tahun ke tahun. Dari tahun 2004 
hingga 2006, anggaran tersebut meningkat rata-rata  25,6 persen per tahun atau meningkat dari 2,38 persen 
(terhadap pDb) pada tahun 2004 menjadi 2,74 persen (terhadap pDb) pada tahun 2006.
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kotak 2.3
PERNIKAHAN DINI, PENGHAMBAt PENcAPAIAN tUjUAN 2 MDGs

Penelitian ”Monitoring Pendidikan” (2007) yang dilakukan oleh education network for Justice di 
enam desa/kelurahan di kabupaten serdang bedagai (sumatra utara), kota bogor (Jawa barat), dan 
kabupaten pasuruan (Jawa timur) menemukan 28,10 persen  informan menikah pada usia di bawah 
18 tahun. mayoritas dari mereka adalah perempuan  yakni sebanyak 76,03 persen, dan terkonsentrasi 
di dua desa penelitian di Jawa timur (58,31 persen).  Data ini sesuai dengan data dari bkkbn (2004) 
yang menunjukkan besarnya pernikahan di bawah usia 16 tahun di indonesia, yaitu mencapai 25 
persen  dari jumlah pernikahan yang ada. bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, 
seperti di Jawa timur (39,43 persen), kalimantan selatan (35,48 persen), Jambi (30,63 persen), Jawa 
barat (36 persen), dan Jawa tengah (27,84 persen).

Hasil monitoring pendidikan ini  juga 
mengungkapkan rendahnya tingkat 
pendidikan mereka yang menikah di 
usia dini tersebut. sebanyak 54,68 
persen  dari mereka hanya tamat 
sD, sementara 21,08 persen  tidak 
pernah sekolah, dan 34,30 persen  
melangsungkan pernikahannya pada 
saat usia wajib belajar 9 tahun.  
mereka ini berkontribusi besar pada 
tingginya angka putus sekolah dan 
ketimpangan gender dalam apm 
dan apk untuk tingkat pendidikan 
menengah.  Data ini dengan jelas menunjukkan pernikahan dini merupakan salah satu penyebab 
tingginya angka putus sekolah di indonesia khususnya di kalangan anak perempuan.

Dampak lain dari pernikahan dini adalah tingginya angka buta huruf. sebanyak 41,57 persen  dari 
mereka yang menikah di usia dini ini tidak dapat membaca dan menulis, yang pada gilirannya akan 
menghasilkan generasi buta huruf.  temuan ini ditunjukkan oleh penelitian ini yang mengungkapkan 
bahwasanya 70,9 persen  informan yang buta huruf ternyata berasal dari rumah tangga dengan kepala 
keluarga buta huruf.  

sayangnya, pernikahan anak di bawah usia 18 tahun di indonesia dilegitimasi oleh undang-undang 
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. undang-undang ini memperbolehkan anak perempuan usia 
16 tahun untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, ”perkawinan hanya diizinkan 
jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 
umur 16 (enam belas) tahun”.  pasal ini bertentangan dengan tujuan 2 dan 3 dari mDgs yang ingin 
memastikan setiap anak menikmati pendidikan dasar 9 tahun dan mengurangi angka buta huruf 
perempuan.  Dengan demikian, pemerintah indonesia harus menyikapi masalah pernikahan anak di 
bawah usia 18 tahun ini dengan serius dan menyeluruh agar tujuan pembangunan milenium khususnya 
tujuan dua dan tiga dapat dicapai pada tahun 2015. 

Sumber: tim peneliti education Watch indonesia berdasarkan hasil survei rumah tangga “monitoring pendidikan” di Desa 
kuala Lama dan Desa pantai cermin kanan, sumatra utara, Desa kenduruan dan Desa Wonokerto, Jawa timur, serta kelurahan 
panaragan dan kelurahan gudang, Jawa barat.  penelitian ini merupakan kerja sama antara e-net for Justice indonesia, asia 
South Pacific Bureau on Adult Education (ASPBAE) dan Global Campaign on Education (2007).
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2.3.  tUjUAN 3. MENDORONG KESEtARAAN GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

MENANGGULANGI
KEMISKINAN
DAN KELAPARAN

MENcAPAI
PENDIDIKAN DASAR
UNtUK SEMUA

MENDORONG
KESEtARAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

MENURUNKAN
KEMAtIAN ANAK

MENINGKAtKAN
KESEHAtAN IBU

MEMERANGI HIV/AIDS,
MALARIA, DAN PENYAKIt
MENULAR LAINNYA

MEMAStIKAN KELEStARIAN
LINGKUNGAN HIDUP

MEMBANGUN
KEMItRAAN GLOBAL
UNtUK PEMBANGUNAN
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UNtUK PEMBANGUNAN

target 4:
MENGHILANGKAN KEtIMPANGAN GENDER DI tINGKAt PENDIDIKAN DASAR DAN 
LANjUtAN PADA tAHUN 2005 DAN DI SEMUA jENjANG PENDIDIKAN tIDAK LEBIH
DARI tAHUN 2015.

3.1.1.  INDIKAtOR

target menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan 
di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 dipantau dengan menggunakan indikator sebagai 
berikut (dalam persen):

1. rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan, dan tinggi, yang 
diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki.

2. rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek 
huruf perempuan/laki-laki (indeks paritas melek huruf gender).

3. tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) perempuan.
4. tingkat pengangguran terbuka (tpt) perempuan.
5. kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan.
6. tingkat daya beli (Purchasing Power Parity, ppp) pada kelompok perempuan.
7. proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

3.1.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

salah satu tujuan pembangunan manusia di indonesia adalah mencapai kesetaraan gender dalam upaya 
meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan manusia, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. 
meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa 
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kesenjangan gender (gender gap) masih terjadi di sebagian besar bidang. berbagai upaya dilakukan guna 
meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan agar mereka tidak tertinggal dibandingkan  laki-
laki.

Di bidang pendidikan, kemajuan yang terjadi dalam kesetaraan gender secara keseluruhan cukup berarti. 
ini terutama ditunjukkan oleh rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, 
lanjutan, dan tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki. 
kemajuan ini juga dapat dilihat dari  rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang 
diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki (indeks paritas melek huruf gender). 

pencapaian angka partisipasi murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki secara umum 
menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama untuk rasio apm usia sekolah lanjutan tingkat atas (sma/
ma) perempuan dan rasio apm usia pendidikan tinggi perempuan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir 
(tahun 2002-2006). meningkatnya rasio ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang berpartisipasi 
dalam suatu jenjang pendidikan semakin besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang berpartisipasi 
dalam suatu jenjang pendidikan yang sama. Jika rasio apm sma/ma perempuan pada kurun waktu tahun 
1992-2002 rata-rata  hanya 98,76 persen per tahun, maka rasio tersebut antara tahun 2002-2006 meningkat 
dengan rata-rata per tahunnya mencapai 99,07 persen. 

kecenderungan yang sama juga terjadi pada rasio apm pendidikan tinggi perempuan yang rata-rata per 
tahunnya antara tahun 1992-2002 sebesar 85,73 persen dan terus meningkat dalam kurun 2003-2006 
dengan rata-rata sebesar 97,24 persen per tahun. Data ini menginformasikan terjadinya peningkatan akses 
perempuan ke sma/ma dan perguruan tinggi. membaiknya situasi tersebut diduga karena meningkatnya 

dan bertambahnya sarana sekolah sma/
ma dan semakin ringannya jarak tempuh 
menuju sekolah, sebagai hasil dari 
perbaikan prasarana transportasi dan 
perhubungan. pemahaman perempuan 
akan pentingnya pendidikan lebih tinggi 
juga diduga menjadi salah satu penyebab 
meningkatnya kesadaran perempuan 
untuk meneruskan pendidikannya ke 
perguruan tinggi dalam kurun waktu lima 
tahun terakhir. 

situasi dan kecenderungan yang berbeda 
terjadi pada rasio apm sD/mi dan smp/
mts perempuan.  rasio apm sD/mi 
perempuan rata-rata per tahun dalam 
kurun waktu tahun 2003-2006 sebesar 
99,4 persen. kondisi ini menunjukkan 
penurunan jika dibandingkan dengan rata-
rata dalam kurun waktu tahun 1992-2000 
yang sebesar 100,3 persen. Hal serupa 
terjadi untuk apm smp/mts yang menurun 
dari 104,2 persen menjadi 100 persen. 
Data tahun 2002-2006 menunjukkan 
terjadinya penurunan tingkat partisipasi 
perempuan dalam jenjang pendidikan 
sD/mi dan smp/mts.

situasi ini diduga terjadi karena 
meningkatnya jumlah siswa perempuan 
sD/mi dan smp/mts yang meneruskan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
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Gambar 3.1
rasio apm perempuan terhadap 
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penddikan sD/mi, smp/mts, 
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meskipun demikian, pada jenjang 
pendidikan dasar (sD/mi dan smp/
mts) rasio apm-nya tetap bertahan di 
atas angka 100 persen. Hal ini berarti 
tidak terdapat kesenjangan gender dalam 
pencapaian rasio apm pada tingkat sD/mi 
dan smp/mts. 

Angka melek huruf perempuan/laki-laki 
(indeks paritas melek huruf gender) 
ditunjukkan oleh rasio melek huruf pada 
kelompok perempuan terhadap laki-laki 
usia 15–24 tahun. rasio melek huruf 
perempuan sepanjang  tahun 1992 hingga 
1998 menunjukkan kecenderungan 
meningkat secara konstan. Jika pada 
tahun 1990-1992 rasio ini baru mencapai 
97,9 persen, maka pada tahun 1998 angka tersebut sudah mencapai 99,5 persen. Dampak krisis ekonomi 
pada tahun 1999 sempat menyebabkan hilangnya kesempatan bagi sejumlah perempuan untuk mengakses 
pendidikan membaca/menulis sehingga rasionya menurun menjadi 99,4 persen. akan tetapi sejak tahun 
2002 rasio tersebut kembali membaik hingga mencapai 99,93 persen pada tahun 2006. ini mengindikasikan 
bahwasanya kesenjangan angka melek huruf antara perempuan terhadap laki-laki semakin kecil dari tahun 
1990-an ke tahun 2006. 

Dari segi pengelompokan usia, situasi berbeda justru tampak pada tahun 2006, yakni dengan semakin 
tingginya kesenjangan angka melek huruf antara perempuan terhadap laki-laki dalam kelompok usia yang 
lebih tinggi. pada tahun 2006, rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki kelompok usia 25-44 tahun 
tercatat hanya 97,4 persen, dan dari kelompok usia 45 tahun ke atas hanya 81,4 persen. Dengan demikian, 
peningkatan akses pendidikan khusus baca dan tulis terutama bagi perempuan kelompok usia 25 tahun ke 
atas perlu dimasukkan sebagai salah satu prioritas pendidikan nasional.

selanjutnya, ketidaksetaraan gender juga masih terjadi dalam pembangunan ketenagakerjaan, yang antara 
lain dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) dan tingginya tingkat pengangguran 
terbuka (tpt) perempuan dibandingkan mitranya laki-laki. berdasarkan data survey angkatan kerja nasional 
(Sakernas), TPAK perempuan mengalami fluktuasi dari 51,78 persen pada Agustus 2001 menjadi 49,23 
persen pada agustus 2004,  kemudian meningkat kembali menjadi 50,65 persen pada Februari 2005, 
dan kembali turun menjadi 49,52 persen pada Februari 2007. tpak perempuan tersebut jauh lebih rendah 
dibandingkan tpak laki-laki. Data sakernas menunjukkan, antara agustus 2001 hingga Februari 2007  tpak 
perempuan sekitar separuh dari tpak laki-laki. 

tingkat pengangguran terbuka (tpt) perempuan juga menunjukkan potret yang kurang menggembirakan. tpt 
perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tpt laki-laki. pada agustus 2001, tpt perempuan tercatat 
sekitar 10,55 persen, meningkat menjadi 13,6 persen pada Februari 2005, dan mencapai puncaknya pada 
november 2005 yaitu 14,71 persen, tetapi kemudian menurun menjadi 11,83 pada Februari 2007. 

indikator berikutnya adalah kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan (wage employment). parameter 
yang digunakan di sini adalah status pekerjaan, rata-rata upah, dan tingkat pendidikan. Hasil survey angkatan 
kerja nasional (sakernas) menunjukkan bahwa pada Februari 2005 jumlah pekerja perempuan yang berstatus 
sebagai buruh/karyawan/pegawai sekitar 8,2 juta orang,  pekerja bebas di sektor pertanian sekitar 1,9 juta, 
dan 0,6 juta orang sebagai pekerja bebas di sektor non-pertanian. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 
masing-masing menjadi 8,6 juta, 2,3 juta, dan 0,7 juta pada Februari 2007. 

sementara itu, meskipun rata-rata upah pekerja perempuan lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata upah 
pekerja laki-laki, namun nilainya mengalami peningkatan setiap tahunnya. ketimpangan upah terbesar terjadi 
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pada pekerja bebas sektor non-pertanian 
dengan rata-rata upah pekerja perempuan 
hanya sekitar 46 persen dari upah pekerja 
laki-laki pada Februari 2005, dan sekitar 
60 persen pada Februari 2007. sementara 
dalam kurun waktu yang sama, rata-rata 
upah buruh/karyawan/pegawai perempuan 
sekitar 72 persen dari  upah buruh/
karyawan/pegawai laki-laki, yang kemudian 
meningkat menjadi 75 persen. sedangkan 
rata-rata upah perempuan sebagai pekerja 
bebas pertanian, dibandingkan dengan 
laki-laki, meningkat dari 55 persen menjadi 
69 persen. 

Jika mengacu pada tingkat pendidikan 
pekerja perempuan, data pada Februari 
2005 menunjukkan bahwa sekitar 14 
persen pekerja perempuan tidak/belum 

pernah sekolah dan tidak/belum tamat sekolah dasar. Hanya 27 persen dari mereka yang sudah menamatkan 
pendidikan sekolah dasar. angka tersebut tidak berubah selang dua tahun kemudian. 

Di tingkat provinsi, rata-rata upah yang diterima pekerja perempuan dibandingkan dengan rata-rata upah 
yang diterima pekerja laki-laki juga menunjukkan  kesenjangan. perbedaan tertinggi ditemukan di provinsi 
kalimantan timur. Di sini,  seorang pekerja perempuan memperoleh rata-rata upah per bulan rp 1.059.813, 
sementara rekan kerja laki-lakinya mendapatkan rata-rata upah rp 1.879.585 per bulan. adapun rata-rata 
upah per bulan pekerja perempuan tertinggi di indonesia terdapat di provinsi papua yaitu rp 1.375.636, dan 
yang terendah di provinsi Jawa tengah yaitu rp 582.267. sebanyak 13 provinsi diketahui masih memberikan 
rata-rata upah per bulan bagi pekerja perempuan di bawah rata-rata upah nasional.

apabila rasio nasional dibandingkan dengan rasio provinsi, maka terdapat 10 provinsi yang memiliki 
kesenjangan upah tertinggi yaitu kalimantan timur (56,39), Jawa tengah (66,00), nusa tenggara barat (68,14), 
bali  (69,58), bangka-belitung (69,81), sumatera selatan (70,74), banten (72,39), irian Jaya barat (72,43), 
riau (73,37), dan Jawa timur (74,11). sementara itu, rasio rata-rata upah per bulan di provinsi nusa tenggara 
timur, sulawesi utara, dan gorontalo merupakan yang tertinggi di indonesia. meskipun begitu, nilai nominal 
rata-rata upah per bulan yang diterima oleh pekerja perempuan di tiga provinsi tersebut, masing-masing 

rp 857.922 di gorontalo, rp 1.183.397 
di sulawesi utara, dan rp 1.118.499 di 
nusa tenggara timur, tetap masih jauh lebih 
rendah dibandingkan dengan nilai nominal 
rata-rata upah nasional.

kesenjangan gender yang terjadi di bidang 
ketenagakerjaan, selain yang diuraikan 
di atas, juga ditandai dengan belum 
tersedianya sistem perlindungan sosial bagi 
pekerja sektor informal yang sebagian besar 
pekerjanya  adalah perempuan. sistem 
perlindungan sosial yang ada saat ini masih  
mencakup hanya pekerja sektor formal. 
khusus bagi tenaga kerja yang bekerja di 
luar negeri,  penyempurnaan kebijakan 
dan strategi peningkatan perlindungan 
perempuan terus dilakukan, antara lain 

Gambar 3.3
tingkat partisipasi angkatan kerja 

(tpak) menurut Jenis kelamin, 
nasional, tahun 2001-2007 

(dalam %) 

sumber:
survey angkatan kerja nasional 
(sakernas), tahun 2001-2007 

(bps)

Gambar 3.4
tingkat pengangguran terbuka 
(tpt), nasional, tahun 2001-

2007 (dalam %)

sumber:
survey angkatan kerja nasional 

(sakernas), 
tahun 2001-2007 (bps)
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dengan memperbaiki kesepakatan kerja antarnegara dan  memantau  situasi di daerah-daerah. kebijakan 
ketenagakerjaan berupa equal employment opportunity (eeo) juga terus disempurnakan, antara lain ditujukan 
untuk menciptakan kesetaraan gender dalam kesempatan kerja dan berusaha.

indikator berikutnya adalah tingkat daya beli (purchasing power parity atau ppp). berdasarkan Human 
Development Report (HDr) 2001 hingga HDr 2006, ppp perempuan tidak mengalami peningkatan yang 
signifikan, dengan nilai berkisar pada angka US$ 2.000 setiap tahunnya. Sementara itu PPP laki-laki 
mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke  tahun, dengan nilai  dua kali lipat lebih dibandingkan 
ppp perempuan. indikator ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender (gender gap) dalam ppp sangat 
tinggi.

perkembangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diindikasikan pula melalui proporsi 
perempuan dalam lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). pada tahun 2002  undang-
undang nomor 31  tentang partai politik telah ditetapkan, disusul setelahnya dengan  undang-undang nomor 
12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dpr, DpD, dan DprD. keduanya mengamanatkan dengan 
jelas 30 persen kuota untuk perempuan dalam partai politik. selain itu pendidikan politik bagi perempuan pun 
terus ditingkatkan. meskipun demikian,  partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di berbagai tingkatan 
(nasional, provinsi dan kabupaten/kota) masih tetap rendah. 

berdasarkan data komisi pemilihan umum (2005), pada periode tahun 1999-2004, tingkat partisipasi politik 
perempuan melalui lembaga legislatif hanya sekitar 8,8 persen. angka ini menurun dibandingkan dengan 
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periode 1992-1997 yang masih pada kisaran 12,5 
persen. pada periode 2004-2009 proporsi perempuan 
dalam lembaga legislatif terus menurun  hingga 
mencapai 11,3 persen. Jika dilihat berdasarkan 
provinsi, proporsi perempuan di parlemen yang 
tertinggi (lebih besar dari 15 persen) hanya terdapat 
di lima provinsi yaitu sumatera selatan (15,4 persen), 
Lampung (15,6 persen), kalimantan tengah (15,6 
persen), sulawesi utara (17,8 persen), dan sulawesi 
tengah (16,3 persen).

kondisi serupa terjadi di lembaga eksekutif. partisipasi 
perempuan, yang ditunjukkan oleh statusnya sebagai 
pegawai negeri sipil (pns), juga tidak lebih baik 
daripada di  lembaga legislatif. Dari seluruh jumlah 
pns, proporsi perempuan  hanya sekitar 42 persen. 
pada tahun 2006, sebagian besar pns perempuan 
berpendidikan setingkat sma/ma, yaitu sekitar 
15,28 persen dari total jumlah pns (3,6 juta orang). 
sementara  proporsi pns laki-laki berpendidikan 
sma/ma lebih besar, yakni sekitar 21,16 persen. pns 
perempuan berpendidikan strata-3 hanya sekitar 0,05 
persen. Hanya pns perempuan berpendidikan Diploma 
i dan Diploma ii yang rasionya lebih tinggi dibandingkan 
pns laki-laki dengan tingkat pendidikan serupa.

Dari struktur pendidikan pns (gambar 3.8) secara 
keseluruhan terlihat bahwa pns perempuan cenderung 
berpendidikan lebih tinggi dari pns laki-laki. namun, 
gambar 3.9 menunjukkan bahwa bahwa dari tahun 
ke tahun, dominasi pns laki-laki dijumpai di semua 
tingkatan eselon kecuali di eselon v. keadaan yang 
demikian, mengindikasikan kecenderungan bahwa 
semakin tinggi tingkat eselonisasi pns, semakin lebar  
pula kesenjangan gender yang terjadi.

Dari aspek partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif, data  tahun 2003 
hingga tahun 2006 menunjukkan kondisi yang relatif tetap. Hal  ini terjadi pada semua tingkatan, mulai dari 
pejabat eselon i hingga eselon yang lebih rendah.

adapun proporsi pns perempuan yang menduduki jabatan publik di lembaga eksekutif pada tahun 2006 
tercatat masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rekan laki-lakinya di semua eselon (i hingga v). 
kesenjangan tertinggi terjadi pada tingkat eselon i dan ii.

masih rendahnya peran perempuan dalam jabatan publik juga terjadi di lembaga yudikatif.  pada tahun 2006,  
jumlah hakim dan jaksa  didominasi oleh laki-laki. Jumlah hakim perempuan pada tahun tersebut  hanya 
sekitar 12 persen, sedangkan jumlah jaksa perempuan baru mencapai 23 persen.

3.1.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

tantangan mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan senantiasa berkembang seiring 
dengan tuntutan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua bidang pembangunan. beberapa 
tantangan yang dihadapi ke depan antara lain adalah:
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Gambar 3.6
perkiraan tingkat Daya 

beli kelompok perempuan 
dibandingkan dengan kelompok 
Laki-laki, nasional, tahun 1999-

2004 (dalam usD)
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Gambar 3.7
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sumber:
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Gambar 3.8
Jumlah pns perempuan 
Dibandingkan pns Laki-laki, 
menurut tingkat pendidikan, 
tahun 2006 (orang)

sumber:
badan kepegawaian negara 
(2006)

Gambar 3.9
Jumlah pns perempuan, 
menurut eselon, tahun 2003-
2006.

sumber:
badan kepegawaian negara 
(2006)

Pertama y , menjamin kesetaraan gender dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, 
program, dan kegiatan pembangunan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, 
terutama di bidang-bidang pembangunan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, hukum, 
dan politik. 

Kedua y , meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan melalui aksi afirmasi (affirmative actions) 
di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan perempuan. Di era 
desentralisasi ini, upaya tersebut diutamakan dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. 

Ketiga y , meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, 
termasuk dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga dan jaringan serta ketersediaan 
data dan statistik gender.



Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007

46

tujuan 3.  mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Keempat y , meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, terutama 
organisasi-organisasi perempuan di tingkat akar rumput.

Kelima y ,  merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bias gender dan/atau 
diskriminatif terhadap perempuan.

saat ini dibutuhkan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di 
seluruh bidang pembangunan. tindakan ini harus memperhatikan kondisi perempuan yang bersifat kultural 
dan struktural.  berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

Pertama y , meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.

Kedua y , meningkatkan taraf pendidikan dan akses serta kualitas kesehatan serta bidang pembangunan 
lainnya, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan. memperbesar 
akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan sehingga dapat pula meningkatkan akses 
taraf pendidikan, kondisi kesehatan, sumber daya dan kualitas hidup perempuan secara umum. upaya 
ini perlu dilakukan dengan memberi perhatian khusus pada perempuan miskin, lansia, dan penduduk 
yang tinggal di daerah terpencil.

Ketiga y , memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan. termasuk pula dalam hal ini pemenuhan komitmen internasional, penyediaan data 
dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota.
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kotak 3.1
KEKERASAN tERHADAP PEREMPUAN DAN PENcAPAIAN MDGS

tak dapat dipungkiri kekerasan terhadap perempuan 
seharusnya menjadi salah satu indikator dari tujuan 
pembangunan milenium ketiga yang ingin mendorong 
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.  kekerasan 
terhadap perempuan menyebabkan perempuan terpuruk 
pada posisi tak berdaya dan subordinat, yang menjauhkannya 
dari akses atas kehidupan publik.  Hal ini sesuai pernyataan 
dalam pasal 1 Deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan 
yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan adalah 
“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin 
yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau 
penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, 
termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam 
kehidupan pribadi di ranah publik maupun privat dalam berbagai aspek kehidupan.”  tujuan ketiga ini 
sulit tercapai tanpa menyentuh isu kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh.

Laporan tahunan komnas perempuan pada tahun 2006 mencatat sebanyak 22.512 kasus kekerasan 
terhadap perempuan sebanyak 74% diantaranya merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga, 
23% tindak kekerasan dalam masyarakat dan sebanyak 43 kasus adalah kekerasan terhadap 
perempuan yang dilakukan oleh negara.  Jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana 
diperlihatkan diagram 1, yaitu 14.020 kasus di tahun 2004 dan 20.391 kasus pada tahun 2005.  
tetapi sebenarnya angka ini belum dapat menunjukkan jumlah  sebenarnya dari kasus  kekerasan 
terhadap perempuan yang terjadi karena faktor keengganan dari korban untuk melaporkan ke polisi 
atau pihak yang berwenang.  Jumlah sebenarnya dipastikan jauh lebih besar dari angka yang tercatat 
tersebut.

kekerasan terhadap perempuan ini  berdampak pada seluruh aspek kehidupan perempuan. Feminisasi 
kemiskinan atau proses pemiskinan perempuan akan terus berlangsung dan menjadi semakin buruk 
jika isu kekerasan perempuan tidak disentuh.  Domestifikasi dan peminggiran perempuan secara 
sistematis tak dapat dibendung yang menyebabkan posisi dan peran perempuan dalam dunia publik 
akan semakin terbatas.  budaya patriarkhi, yaitu budaya yang memprioritaskan kepemimpinan laki-
laki, yang masuk kedalam penafsiran agama dan tradisi merupakan faktor utama terjadinya kekerasan 
terhadap perempuan. budaya patriarkhi ini ternyata juga mempengaruhi berbagai kebijakan publik 
di indonesia termasuk peraturan-peraturan Daerah (perda) yang diskriminatif terhadap perempuan.  
komnas perempuan (2007) mengungkapkan sampai dengan tahun 2007 tercatat lebih dari 100 perda 
bernuansa agama dan adat yang tidak memberikan ruang bagi perempuan.

masalah kekerasan terhadap perempuan ini memang menjadi sangat krusial untuk ditangani.  terbebasnya 
perempuan dari kekerasan akan membuat perempuan lebih berdaya dan mampu mentranformasi 
terjadinya kesetaraan gender dalam masyarakat yang pada gilirannya akan mempercepat tercapainya 
tujuan pembangunan milenium ketiga.

Sumber: Lingkaran pendidikan alternatif perempuan/kapaL perempuan (2007).
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2.4.  tUjUAN 4. MENURUNKAN KEMAtIAN ANAK
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target 5:
MENURUNKAN ANGKA KEMAtIAN BALItA (AKBA) SEBESAR DUA-PERtIGANYA DALAM 
KURUN wAKtU 1990-2015.

4.1.1.  INDIKAtOR

indikator yang digunakan untuk menilai target menurunkan angka kematian balita sebesar dua-pertiganya 
dalam kurun waktu 1990-2015 adalah:

1. angka kematian bayi (akb) per 1.000 kelahiran hidup.
2. angka kematian balita (akba) per 1.000 kelahiran hidup.
3. anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak (%).

4.1.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

Kematian balita dan bayi. pada tahun 1960, angka kematian bayi (AKB) masih sangat tinggi yaitu 216 
per 1.000 kelahiran hidup. Dari tahun ke tahun, akb ini cenderung membaik sebagai dampak positif dari 
pelaksanaan berbagai program di sektor kesehatan. pada tahun 1992 akb tercatat  68 per 1.000 kelahiran 
hidup, kemudian menurun menjadi 57 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1994, turun lagi menjadi 46 per 
1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997, dan  pada tahun 2002-2003 penurunannya sudah mencapai 35 
per 1000 kelahiran hidup (sDki 2002-2003).

menurut proyeksi bps (bps-unDp-bappenas, 2005), pada tahun 2003 angka akb terus membaik hingga 
mencapai 33,9 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan kecenderungan perkembangan pencapaian akb secara 
nasional seperti ini,  pencapaian target mDgs pada tahun 2015  diperkirakan sudah akan tercapai pada tahun 
2013. 
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meskipun terus menurun, akb di indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara 
anggota asean, yaitu 4,6 kali lebih tinggi dari malaysia, 1,3 kali lebih tinggi dari Filipina, dan 1,8 kali lebih 
tinggi dari thailand. indonesia menduduki ranking ke-6 tertinggi setelah singapura (3 per 1.000), brunei 
Darussalam (8 per 1.000), malaysia (10 per 1.000), vietnam (18 per 1.000), dan thailand (20 per 1.000).

sementara itu, angka kematian balita (AKBA) juga menunjukkan perkembangan yang membaik. Jika pada 
tahun 1992 akba masih berada pada  angka 97 per 1.000 kelahiran hidup, maka pada tahun 1994 angka ini 
telah turun menjadi 81 per 1.000 kelahiran hidup. pada tahun 2002-2003 akba sudah mencapai angka 46 
dan tahun 2005 mencapai 40 per 1.000 per kelahiran hidup. artinya, sepanjang dekade 1990-an telah terjadi 
perbaikan rata-rata 7 persen per tahun, lebih tinggi dari dekade sebelumnya sebesar 4 persen per tahun. 
pada tahun 2000 indonesia telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dalam World summit for 
children (Wsc) yaitu 65 per 1.000 kelahiran hidup.

penurunan akba dalam kurun waktu tahun 1992 (sDki) sampai 2005 (supas) lebih cepat dibandingkan 
penurunan akb dalam kurun waktu yang sama. penurunan akba mencapai 57 kematian per 1.000 kelahiran 
hidup, sedangkan kecepatan penurunan akb hanya mencapai 35 kematian per 1.000 kelahiran hidup (lihat 
gambar 4.2). ini menunjukkan bahwa resiko kematian kelahiran bayi lahir lebih besar ketimbang resiko 
kematian hingga usia balita. pada tahun 2004, bps memperkirakan akb dapat mencapai 33,9 kematian per 
1.000 kelahiran hidup, sementara akba dapat mencapai 40,9 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

Kesenjangan angka kematian bayi antarprovinsi pada tahun 2005 masih cukup besar. akb tertinggi terjadi 
di nusa tenggara barat (66), disusul gorontalo (50), nusa tenggara timur (46), dan sulawesi tengah (42). 

Gambar 4.1
perkembangan pencapaian 

angka kematian bayi (akb), 
nasional, tahun 1989-2005 dan 

proyeksi hingga tahun 2025

sumber:
Survey Demografi dan Kesehatan 

indonesia (sDki) (1994, 1997, 
2002-2003); survey kesehatan 

rumah tangga (skrt) (1992); 
survey penduduk antar-sensus 

(supas) (2005).

Gambar 4.2
perkembangan angka kematian 

bayi dan angka kematian balita, 
nasional, tahun 1989-2005

sumber:
Survey Demografi dan Kesehatan 

indonesia (sDki) (1994, 1997, 
2002-2003); survey kesehatan 

rumah tangga (skrt) (1992); 
survey penduduk antar-sensus 

(supas) (2005).
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sedangkan provinsi dengan akb terbaik adalah Dki Jakarta (18), sulawesi utara (19), dan kepulauan riau 
(19). provinsi dengan pencapaian terbaik ini memiliki akb hampir empat kali lebih rendah dari provinsi dengan 
akb terburuk. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antarwilayah dengan berbagai penyebab yang bersifat 
unik di setiap daerah.

Imunisasi campak. cakupan imunisasi campak terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. akan tetapi 
cakupan di daerah perdesaan cenderung tertinggal dibandingkan dengan di daerah perkotaan. variasi cakupan 
antarprovinsi juga masih tinggi, dengan cakupan tertinggi di Di Yogyakarta (91,1 persen). angka ini dua kali 
lebih tinggi dari banten (44,0 persen) yang merupakan provinsi dengan cakupan terendah. pada tahun 2005, 
menurut catatan Departemen Kesehatan (Profil Kesehatan 2005) cakupan imunisasi campak mencapai 86,7 
persen dan angka drop-out yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, menjadi 1,5 persen.

4.1.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

Sebab kematian pada anak. terdapat tiga penyebab utama kematian bayi yang masih menjadi tantangan 
besar untuk diatasi. ketiga hal tersebut adalah infeksi saluran pernafasan akut (ispa), komplikasi perinatal, 
dan diare. gabungan ketiga penyebab ini memberi andil bagi 75 persen kematian bayi. pola penyebab utama 
kematian balita juga hampir sama, yaitu penyakit saluran pernafasan, diare, penyakit syaraf—termasuk 
meningitis dan encephalitis—dan tifus. 

Kesehatan neonatal dan maternal. tingginya kematian anak pada usia hingga satu tahun menunjukkan masih 
rendahnya status kesehatan ibu dan bayi baru lahir; rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu 
dan anak; serta perilaku ibu hamil, keluarga, serta masyarakat yang belum mendukung perilaku hidup bersih 
dan sehat. Dua per tiga dari kematian bayi merupakan kematian neonatal (kematian pada usia bayi 0-28 
hari). penurunan neonatal ini relatif lebih lambat dibanding kematian bayi secara keseluruhan. oleh karena 
itu, upaya untuk menurunkan kematian neonatal merupakan kunci utama dalam keberhasilan penurunan 
kematian bayi.
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Gambar 4.3
persebaran angka kematian bayi 
(akb) menurut provinsi tahun 
2005

sumber:
survey penduduk antar-sensus 
(supas) (2005), tidak termasuk 
provinsi sulawesi barat dan irian 
Jaya barat
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Gambar 4.4
persentase balita usia 12-23 

bulan yang mendapat imunisasi 
campak, nasional, 1990-2003

sumber:
Survey Demografi dan Kesehatan 

indonesia (sDki) (1994, 1997, 
2002-2003)

Gambar 4.5
persentase anak berusia 12-23 
bulan yang mendapat imunisasi 
campak menurut provinsi tahun 

2002-2003

sumber:
Survey Demografi dan Kesehatan 

indonesia (sDki) (2002-2003), 
tidak termasuk provinsi papua, 

nanggroe aceh Darussalam, 
maluku utara dan maluku

Perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi golongan miskin dan kelompok rentan di perdesaan dan 
wilayah terpencil, serta kantong-kantong kemiskinan di daerah perkotaan, merupakan salah satu strategi 
kunci untuk menurunkan angka kematian anak. angka kematian bayi pada kelompok termiskin adalah 61 per 
1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi daripada kematian bayi pada golongan terkaya sebesar 17 per 1.000 
kelahiran hidup. penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian balita dan bayi --seperti infeksi saluran 
pernafasan akut, diare, dan tetanus-- lebih sering terjadi pada kelompok miskin. rendahnya status kesehatan 
penduduk miskin ini terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan karena kendala biaya 
(cost barrier), geografis, dan transportasi. 
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Penerapan desentralisasi kesehatan menjadi tantangan yang cukup berat bagi pelayanan kesehatan secara 
umum. pembagian urusan kesehatan ibu dan anak antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang telah 
ditetapkan dalam peraturan pemerintah belum dapat sepenuhnya diterjemahkan dengan jelas. untuk itu perlu 
segera disusun pedoman lebih lanjut yang mengatur secara teknis pembaian urusan tersebut. selain perlunya 
intervensi yang cost-effective, kerjasama lintas-sektor bagi upaya penanggulangan kemiskinan akan sangat 
berperan dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak secara umum.

penurunan angka kematian bayi dan balita merupakan salah satu prioritas  pembangunan kesehatan dalam 
rencana pembangunan Jangka menengah nasional (rpJmn) 2004-2009. upaya nyata penurunan kematian 
anak pada masa krisis telah dilakukan melalui Jaring pengaman sosial dan program kompensasi pengurangan 
susbsidi bahan bahan minyak, yaitu dengan memberikan akses pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat 
miskin. akses ini meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kebidanan dasar, pelayanan perbaikan gizi, 
revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu), pemberantasan penyakit menular, dan revitalisasi kewaspadaan 
pangan dan gizi.

sejak tahun 2005, pemerintah ri telah menetapkan program Jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk 
miskin atau lebih dikenal sebagai askeskin. pada dasarnya, program ini merupakan memberikan jaminan bagi 
penduduk miskin untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan tertentu secara gratis. 
melalui program ini, masyarakat miskin datang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan serta melakukan 

Peta 4.1
persebaran angka kematian 
bayi (akb) (per 1000 kelahiran 
hidup), menurut provinsi, tahun 
2005

sumber:
survey penduduk antar-sensus 
(supas) (2005).

Peta 4.2
persebaran angka kematian 
balita (akba) (per 1000 
kelahiran hidup), menurut 
provinsi, tahun 2005

sumber:
survey penduduk antar-sensus 
(supas) (2005)

kuantil 1 (51 - 66)
kuantil 2 (39 - 50)
kuantil 3 (30 - 38)
kuantil 4 (23 - 29)
kuantil 5 (18 - 22)

kuantil 1 (68 - 93)
kuantil 2 (50 - 67)
kuantil 3 (38 - 49)
kuantil 4 (28 - 37)
kuantil 5 (21 - 27)
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pemeriksaan kehamilan dan kunjungan bayi. program ini diharapkan dapat membantu mempercepat 
penurunan angka kematian bayi dan angka kematian balita, terutama pada kelompok miskin. 

untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan,  kebijakan pembangunan 
kesehatan dalam rpJmn 2004-2009 terutama diarahkan pada peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas 
puskemas; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (terutama dokter dan bidan); serta 
pengembangan sistem jaminan kesehatan, terutama bagi penduduk miskin.

upaya lain yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian anak adalah pengembangan upaya 
kesehatan bersumber masyarakat seperti pos pelayanan terpadu (posyandu), penanggulangan kurang 
energi dan protein, pendidikan gizi, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, serta pencegahan dan 
pemberantasan penyakit melalui surveilans dan imunisasi.

Peta 4.3
persebaran anak berusia 12-23 
bulan yang Diimunisasi campak 

(%), menurut provinsi, tahun 
2002/03

sumber:
Survey Demografi dan Kesehatan 

indonesia (sDki) (2002-2003)

kuantil 1 (1 - 61)
kuantil 2 (62 - 76)
kuantil 3 (77 - 84)
kuantil 4 dan 5 (85 - 91)
tidak ada data
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2.5.  tUjUAN 5. MENINGKAtKAN KESEHAtAN IBU

target 6:
MENURUNKAN ANGKA KEMAtIAN IBU SEBESAR tIGA-PEREMPAtNYA DALAM KURUN 
wAKtU 1990-2015.

5.1.1.  INDIKAtOR

indikator penilaian untuk penurunan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu tahun 
1990 sampai 2015 ialah  sebagai berikut:

1. angka kematian ibu melahirkan (aki) per 100.000 kelahiran hidup.
2. proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%).
3. proporsi wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan atau memakai alat keluarga 

berencana (%).

5.1.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

Angka kematian ibu (AKI) di indonesia telah mengalami penurunan menjadi 307 per 100.000 kelahiran 
hidup pada tahun 2002-2003 bila dibandingkan dengan angka tahun 1994 yang mencapai 390 kematian  
per 100.000 kelahiran hidup. tetapi akibat komplikasi kehamilan atau persalinan yang belum sepenuhnya 
dapat ditangani, masih terdapat 20.000 ibu yang meninggal setiap tahunnya. Dengan kondisi ini, pencapaian 
target mDgs untuk aki akan sulit dicapai. bps memproyeksikan bahwa pencapaian aki baru mencapai angka 
163 kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, sedangkan target mDg pada 
tahun 2015 tersebut adalah 102.

pencapaian target mDgs akan dapat terwujud hanya jika dilakukan upaya yang lebih intensif untuk mempercepat 
laju penurunannya. resiko kematian ibu karena melahirkan di indonesia adalah 1 dari 65, jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan resiko 1 dari 1.100 di thailand. selain itu disparitas kematian ibu antarwilayah (provinsi) 
di indonesia masih tinggi.
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Pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 72,41 
persen pada tahun 2006 (susenas). persalinan ini sangat mempengaruhi angka kematian ibu dan bayi 
sekaligus.

penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan (30%), eklampsia (25%), partus lama (5%), komplikasi 
aborsi (8%), dan infeksi (12%). resiko kematian meningkat, bila ibu menderita anemia, kekurangan energi 
kronik dan penyakit menular. aborsi yang tidak aman bertanggung jawab pada 11 persen kematian ibu di 
indonesia. aborsi yang tidak aman ini biasanya terjadi karena kehamilan yang tidak inginkan (unwanted 
pregnancy). 

kontrasepsi modern memainkan peranan penting untuk menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan. pada 
tahun 1997, tingkat pemakaian kontrasepsi pada perempuan kawin usia 15-49 tahun hanya 57,4 persen, 
yang  meningkat menjadi 60,3 persen pada tahun 2002-2003 (sDki 2002-2003). sementara itu unmet need 
pada tahun 2002-2003, masih sekitar 8,6 persen. pemakaian kontrasepsi pada wanita kawin usia 15-49 ini,  
cenderung tidak menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Jika merujuk pada data susenas (1992-2006) 
maka selama kurun waktu 13 tahun pemakaian kontrasepsi pada perempuan kawin usia 15-49 tahun hanya 
meningkat 7,4 persen (lihat gambar 5.3).

resiko kematian ibu semakin besar dengan adanya anemia, kekurangan energi kronik (kek), dan penyakit 
menular seperti malaria, tuberkulosis (tb), hepatitis, serta Hiv/aiDs. pada tahun 1995, misalnya, prevalensi 
anemia pada ibu hamil mencapai 51 persen dan pada ibu nifas 45 persen. sementara pada tahun 2002 
terdapat 17,6 persen wanita usia subur yang menderita kek. tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, 
faktor budaya, akses terhadap sarana kesehatan, transportasi, dan tidak meratanya distribusi tenaga terlatih 
--terutama bidan-- juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap kematian ibu.

Lebih lanjut, meskipun dalam uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menggariskan bahwa batas usia 
minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun, namun data susenas 
2006 menunjukkan bahwa 12,56 persen wanita berumur 10 tahun ke atas menikah pertama kali pada usia 
15 tahun ke bawah. sementara mereka yang menikah pertama kali pada usia 16 tahun (batas usia legal 
untuk menikah) hanya 9,84 persen. pernikahan usia dini seperti ini berimplikasi pada peningkatan jumlah ibu 
melahirkan di usia yang sangat muda dan pada akhirnya meningkatkan risiko kematian ibu. pernikahan dini 
ini juga menyebabkan perempuan terpaksa putus sekolah karena dia harus mengurus keluarga.

5.1.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

penurunan angka kematian ibu sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang justru berada di luar sektor 
kesehatan. Hal ini disebabkan oleh status kesehatan manusia yang bukan hanya dipengaruhi oleh sektor 
kesehatan, melainkan juga faktor-faktor lain (determinan) seperti  lingkungan fisik (prasarana), lingkungan 
sosial ekonomi, serta lingkungan budaya dan politik. Determinan lain adalah sifat-sifat yang melekat pada 
genetik individu, perilaku, serta gaya hidup. Dengan demikian, untuk menghadapi tantangan tersebut, 
diperlukan upaya yang sistematis dan terfokus. 
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Gambar 5.1
proyeksi pencapaian angka 

kematian ibu (aki), nasional, 
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tiga intervensi utama yang direkomendasikan sebagai upaya  paling efektif adalah pelayanan antenatal, 
persalinan oleh tenaga kesehatan, dan pelayanan dasar serta komprehensif untuk darurat obstetri. untuk 
pelayanan antenatal, selain peningkatan frekuensi kunjungan,  peningkatan kualitas pelayanan juga diperlukan, 
yang mencakup pemeriksaan kehamilan dan pemberian tablet zat besi dan kapsul vitamin a.

upaya peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan masih belum memadai baik dalam jumlah maupun 
distribusinya. pada saat yang sama, kemitraan dengan dukun bayi yang masih sangat berperan sebagai 
penolong persalinan perlu dibangun. pelayanan dasar dan komprehensif untuk darurat obstetri juga menjadi 
kunci keberhasilan berikutnya apabila fasilitas pelayanannya mudah dijangkau dan dilengkapi dengan tenaga 
terampil.

permasalahan tenaga bidan yang belum mencukupi dan belum merata penyebarannya merupakan tantangan 
yang perlu dijawab dengan segera. pada daerah-daerah yang relatif terpencil dan tertinggal, masyarakat 
mengalami kesulitan mengakses bidan dan oleh karenanya sangat tergantung pada dukun. namun mengingat 
keterbatasan keahlian dukun, maka peran dukun perlu diarahkan untuk membantu ibu hamil dalam mengakses 
sistem kesehatan formal (bidan).

sementara itu, mengingat bahwa pemakaian alat kontrasepsi pada perempuan kawin usia 15-49 tahun masih 
menunjukkan perkembangan yang cukup lambat, pelayanan kb oleh pemerintah memang perlu ditingkatkan, 
tidak saja dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, melainkan juga karena kb merupakan bagian 
dari kesehatan reproduksi yang dapat menurunkan angka kematian ibu.

tantangan lain adalah soal pendataan. Di indonesia, sistem registrasi vital yang mencatat penyebab 
kematian ibu masih belum memadai. Saat ini Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Survei Demografi 
dan kesehatan indonesia (sDki) merupakan salah satu sumber utama yang dipakai di indonesia untuk 
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Gambar 5.2
persentase kelahiran yang 
dibantu oleh tenaga kesehatan, 
nasional, tahun 1990-2006

sumber:
survey sosial dan ekonomi 
nasional  (bps, berbagai tahun)

Gambar 5.3
proporsi wanita 15-49 tahun 
berstatus kawin yang sedang 
menggunakan atau memakai 
alat keluarga berencana (%), 
nasional, tahun 1992-2006 

survey sosial dan ekonomi 
nasional  (bps, berbagai tahun)
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mengestimasi aki dalam skala yang lebih luas. akan tetapi kedua survei ini belum bisa menggambarkan 
aki pada tingkat provinsi atau kabupaten. angka kematian ibu di tingkat provinsi atau kabupaten biasanya 
diperoleh dari kematian maternal yang terjadi di rumah sakit. oleh karena itu, data kematian ibu seyogyanya 
perlu dikumpulkan melalui sistem registrasi atau sensus penduduk. 

Prioritas nasional. penurunan angka kematian ibu merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan 
sebagaimana tercantum dalam rpJmn  2004-2009. untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan 
kesehatan terutama diarahkan pada peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas puskesmas yang disertai 
dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Dengan kebijakan ini, fasilitas pelayanan 
kesehatan diharapkan makin dekat dan  mudah terjangkau oleh masyarakat. Demikian pula cakupan dan 
kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana, terus ditingkatkan.

meningkatkan keselamatan ibu melahirkan merupakan tantangan yang sangat berat. Dengan kecenderungan 
seperti saat ini, target mDgs tidak akan tercapai. karena itu,  upaya percepatan penurunan aki perlu dilakukan. 
secara ideal, untuk mencapai target mDgs pada tahun 2015,  diperlukan penurunan aki sebesar 9,5 persen 
per tahun. Demikian pula untuk mencapai sasaran rpJpn tahun 2025, diperlukan penurunan aki sebesar 4,7 
persen per tahun. artinya, apapun target yang ingin dicapai dan skenario manapun yang dipilih, diperlukan 
upaya yang lebih keras untuk mempercepat penurunan aki.

mengacu pada indonesia sehat 2010, program  Making Pregnancy Safer (MPS) telah dicanangkan, yang 
terfokus pada pendekatan perencanaan sistematis dan terpadu dalam intervensi klinis dan sistem kesehatan 
serta penekanan pada kemitraan. mps ini dilakukan dengan meningkatkan akses dan cakupan pelayanan 
kesehatan ibu dan bayi baru lahir; membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan 
lintas sektor; mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga; dan mendorong keterlibatan masyarakat. 

Peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. untuk meningkatkan akses masyarakat 
miskin, upaya yang ditempuh adalah dengan pengembangan sistem jaminan kesehatan. program ini telah 
dimulai sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 melalui program Jaring pengaman sosial, yaitu 
dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk miskin. program ini terus dilanjutkan dan 
ditingkatkan dengan sistem asuransi kesehatan yang preminya dibayarkan oleh pemerintah. seluruh penduduk 
miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya serta  kelas iii rumah 
sakit, termasuk di dalamnya pemeriksaan ibu hamil dan persalinan, baik normal maupun persalinan dengan 
penyulit. untuk mendekatkan akses pelayanan kepada penduduk, akan dilakukan perekrutan dan penempatan 
tenaga kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas dan jaringannya, termasuk dokter dan bidan di 
desa.

mulai tahun 2007 pemerintah meluncurkan program keluarga Harapan yang menggunakan mekanisme 
conditional cash transfer. program ini pada dasarnya memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga 
miskin, dengan salah satu persyaratannya adalah ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan selama empat 
kali serta persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan. Walaupun belum ada evaluasi tentang dampak 
progam ini terhadap kesehatan ibu, pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa program sejenis dapat 
meningkatkan kesehatan ibu. Dengan program ini,  ibu hamil diharapkan dapat menjaga kehamilannya dan 
dapat melakukan persalinan dengan aman, sehingga resiko kematian ibu melahirkan  berkurang.

tahun

Skenario I Skenario II Skenario III Skenario IV

tren SDKI 94 
dan SDKI 02-03 

(sisterhood)

Penurunan AKI
(4,7% per 

tahun)

Penurunan AKI
(6,3% per 

tahun)

Penurunan AKI
(9,5% per 

tahun)

2005 262 262 262 262

2010 226 207 191 163

2015 195 163 140 102

2020 168 129 102 64

2025 145 102 74 40

Gambar 5.4
beberapa skenario 

sasaran percepatan penurunan 
angka kematian ibu berdasarkan  

data kecenderungan sDki 
(sisterhood method)

sumber: 
suharsono soemantri, serial 

Diskusi terbatas rencana 
pembangunan Jangka panjang 

kesehatan, Jakarta 20 
september 2007
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Peta 5.2
persebaran proporsi Wanita usia 
15-49 tahun berstatus kawin 
yang sedang menggunakan 
atau memakai alat keluarga 
berencana (%), menurut propinsi, 
tahun 2006.

sumber:
survey sosial dan ekonomi 
nasional (bps, 2006)

Peta 5.1
persebaran proporsi kelahiran 
yang Ditolong oleh tenaga 
kesehatan (%) menurut provinsi, 
tahun 2006

sumber:
survey sosial dan ekonomi 
nasional (bps, 2006)kuantil 1 (37,35 - 47,26)

kuantil 2 (47,26 - 62,93)
kuantil 3 (62,93 - 71,78)
kuantil 4 (71,78 - 87,05)
kuantil 5 (87,05 - 97,57)

kuantil 1 (30 - 33)
kuantil 2 (34 - 49)
kuantil 3 (50 - 55)
kuantil 4 (56 - 64)
kuantil 5 (65 - 70)
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2.6.  tUjUAN 6. MEMERANGI HIV DAN AIDS, MALARIA, 
DAN PENYAKIt MENULAR LAINNYA
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KEMItRAAN GLOBAL
UNtUK PEMBANGUNAN

target 7:
MENGENDALIKAN PENYEBARAN HIV DAN AIDS DAN MULAI MENURUNNYA jUMLAH 
KASUS BARU PADA tAHUN 2015.

6.1.1.  INDIKAtOR

target mengendalikan penyebaran Hiv dan mulai menurunnya jumlah kasus baru Hiv pada tahun 2015 dinilai 
dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

1. prevalensi  Hiv dan aiDs.
2. penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi.
3. penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi.
4. persentase penduduk usia muda 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang 

Hivdan aiDs.

6.1.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

Prevalensi HIV/AIDS pada penduduk usia 15-29 tahun diperkirakan masih di bawah 0,1 persen. namun 
angka prevalensi pada sub-populasi perilaku beresiko telah melebihi 5 persen. bahkan di papua, Hiv dan 
aiDs telah masuk pada populasi umum (usia 15-49 tahun) dengan prevalensi 2,4 persen. epidemi aiDs 
sekarang telah terjadi hampir di seluruh indonesia. Hal ini dapat diketahui dari adanya laporan tentang kasus 
aiDs dari setiap provinsi. Jika pada tahun 2004 hanya 16 provinsi yang melaporkan adanya kasus aiDs, 
maka pada tahun 2007 aiDs telah dilaporkan di 32 provinsi. Jumlah kumulatif kasus aiDs yang dilaporkan 
juga meningkat cukup tajam, yaitu dari 2.682 kasus pada tahun 2004, menjadi 10,384 kasus hingga akhir 
september 2007. 
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Dki Jakarta
Jawa barat

papua
Jawa timur

bali
kalimantan barat

sumatera utara
Jawa tengah

kepulauan riau
riau

maluku
sumatera selatan

sumatera barat
sulawesi selatan

sulawesi utara
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2.849
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416
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15
15
12

7
7
3
3
2
-

berdasarkan provinsi, Dki Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan kumulatif jumlah kasus aiDs terbanyak 
yaitu 2.849 kasus, disusul Jawa barat 1.445 kasus, papua 1.268 kasus dan, Jawa timur 1.043 kasus.

Jumlah kasus Hiv positif yang dilaporkan dalam 10 tahun terakhir juga cenderung meningkat dan hingga 
30 september 2007 mencapai 5.904 kasus. (gambar 6.3). Departemen kesehatan memperkirakan bahwa 
populasi yang rawan tertular Hiv pada tahun 2006 sebesar 193.070 orang, dengan jumlah terbesar berturut-
turut di provinsi Dki Jakarta, papua, Jawa barat dan Jawa timur. 

Penggunaan kondom dalam hubungan seksual komersial pada tahun 2004 mencapai 59,7 persen, naik 
dari 41 persen pada tahun sebelumnya. meskipun demikian, survey di tiga kota menunjukkan hanya 10 persen 
dari 7-10 juta pelanggan seks pria yang menggunakan kondom secara konsisten, sementara survey di papua 
tahun 2006 menunjukkan bahwa penggunaan kondom dalam hubungan seks komersial hanya 14,1 persen. 

Sementara itu untuk penggunaan kondom sebagai alat KB (contraceptive prevalence rate) pada wanita 
berstatus kawin pada tahun 2002-2003 sebesar 0,9%. angka ini cenderung tidak mengalami perubahan yang 
berarti sejak tahun 1991 (sDki 2002-2003).

Gambar 6.1
perkembangan kasus aiDs Yang 
Dilaporkan di indonesia Dalam 

kurun 10 tahun terakhir sampai 
dengan 30 september 2007

sumber:
Departemen kesehatan (2007)

Gambar 6.2
perkembangan kumulatif Jumlah 

kasus aiDs Yang Dilaporkan 
menurut provinsi, per  september 

2007

sumber:
Departemen kesehatan (2007)
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Peta 6.1
persebaran kumulatif kasus aiDs 
menurut provinsi sampai dengan 
september 2007

sumber:
Departemen kesehatan (2007)

pengetahuan tentang HIV dan AIDS. sebesar 65,8 persen wanita dan 79,4 persen pria usia 15-24 tahun telah 
mendengar tentang Hiv dan aiDs. pada wanita usia subur usia 15-49 tahun, sebagian besar (62,4 persen) 
telah mendengar Hiv dan aiDs, tetapi hanya 20,7 persen di antaranya yang mengetahui bahwa menggunakan 
kondom setiap berhubungan seksual dapat mencegah penularan Hiv (sDki 2002-2003).

6.1.3.   tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

Ancaman penularan HIV dan epidemi AIDS telah terlihat melalui data infeksi Hiv yang terus meningkat, 
khususnya di kalangan kelompok perilaku beresiko. pada tahun 2006, diperkirakan terdapat 169.000-
216.000 orang yang terinfeksi Hiv. ahli epidemiologi indonesia memproyeksikan bila tidak ada peningkatan 
upaya penanggulangan yang berarti, maka pada tahun 2010 jumlah kasus aiDs akan menjadi 400.000 orang 
dengan kematian 100.000 orang dan pada 2015 menjadi 1.000.000 orang dengan kematian 350.000 
orang. kebanyakan penularan terjadi pada sub populasi berisiko kepada isteri atau pasangannya. pada akhir 
tahun 2015 diperkirakan akan terjadi penularan Hiv secara kumulatif pada lebih dari 38.500 anak yang 
dilahirkan dari ibu yang Hiv positif. Hal ini menunjukkan bahwa Hiv dan aiDs telah menjadi ancaman sangat 
serius bagi bangsa indonesia.

Dengan perkembangan seperti ini, jika tidak ada upaya yang luar biasa, Hiv dan aiDs dikhawatirkan akan 
berkembang dengan cepat. saat ini upaya penanggulangannya masih terkonsentrasi pada kelompok perilaku 
beresiko seperti pengguna napza suntik, pekerja seks, dan pelanggan seks. upaya pencegahan perlu diperluas, 
terutama untuk mencegah agar Hiv tidak semakin menyebar pada populasi umum. 
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kuantil 4 (15 - 74)
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Gambar 6.2
perkembangan kasus Hiv di 
indonesia Dalam kurun 10 
tahun, per 30 september 2007

sumber:
Departemen kesehatan (2007)



Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007

64

tujuan 6.  memerangi Hiv/aiDs, malaria, dan penyakit menular Lainnyatujuan 6.  memerangi Hiv/aiDs, malaria, dan penyakit menular Lainnya

kendala utama yang dihadapi adalah masalah 
pendanaan. Hingga kini, sumber utama anggaran 
penanggulangan Hiv dan aiDs adalah bantuan luar 
negeri (sekitar 70 persen). Diperlukan aktualisasi 
dukungan politis yang kuat dari berbagai pihak untuk 
mengurangi ketergantungan bantuan luar negeri dalam 
penanggulangan Hiv dan aiDs. untuk mencapai tujuan 
mDgs , diperlukan scaling up upaya-upaya yang 

mendesak dan darurat yang ada saat ini secara tepat. pada saat yang sama, diperlukan pula upaya untuk 
merespon secara  nasional dalam jangka panjang.

rencana aksi nasional (ran) penanggulangan Hiv dan aiDs 2007-2010 telah dirumuskan untuk merespon 
epidemi Hiv dan aiDs. prinsip-prinsip dalam ran ini adalah kemudahan akses untuk semua, terutama 
pada delapan sasaran kunci; pemilihan prioritas program, sasaran dan wilayah; pelayanan komprehensif 
sedekat mungkin; peran pemerintah daerah dan kpa (komite penanggulangan aiDs); serta kemitraan antara 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, dan masyarakat madani. 

penanggulangan penyebaran Hiv, terutama pada kelompok perilaku resiko, mendapat perhatian utama dari 
pemerintah. penanggulangan Hiv dan aiDs di indonesia terdiri atas upaya 1) pencegahan infeksi menular 
seksual (ims), Hiv dan aiDs; 2) perawatan, pengobatan an Dukungan oDHa; 3) surveilens Hiv dan aiDs serta 
ims; 4) penelitian dan riset oprasional; 5) Lingkungan kondusif; 6) koordinasi dan harmonisasi multipihak; 7) 
kesinambungan penangulangan. upaya pencegahan juga ditujukan kepada populasi perilaku beresiko seperti 
pekerja seks dan pelanggannya, orang yang telah terinfeksi dan pasangannya, para pengguna napza suntik, 
serta petugas  kesehatan yang mudah terpapar oleh infeksi Hiv.

aksesibilitas oDHa terhadap pelayanan kesehatan ditingkatkan dengan menambah  rumah sakit rujukan. 
Hingga november 2007, terdapat 296 tempat layanan konseling dan testing Hiv sukarela atau HIV Voluntary 
and Conselling Testing, 153 rumah sakit rujukan untuk obat antiretroviral (arv), 20 puskesmas melayani 
imai (Integrated Management of Adult Illness) dan 19 pusat rujukan untuk mencegah penularan Hiv dari ibu 
ke anak (Prevention Mother to Child Transmission) dan 10 rumah sakit ditunjuk sebagai pusat rehabilitasi 
pecandu napza. pada wilayah kabupaten/kota dengan prevalensi Hiv dan aiDs 5 persen atau lebih, upaya 
koordinasi dengan pemberantasan penyakit tuberkulosis (tb) secara konsisten dilakukan. Hal penting karena 
infeksi oportunistik tertinggi tercatat adalah tb sebanyak 5.327 kasus hingga september 2007. pemerintah 
juga memberikan subsidi penuh obat anti retroviral (arv), obat tuberkulosis, reagen tes Hiv, serta diagnosis/
pengobatan melalui rumah sakit rujukan.
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keterangan:
API = Annual Parasite Incidence 
(per 1.000 penduduk)
AMI= Annual Malaria Incidence 
(per 1.000 penduduk)

sumber:
Profil Kesehatan Indonesia 2005, 
Departemen kesehatan.

target 8:
MENGENDALIKAN PENYAKIt MALARIA DAN MULAI MENURUNNYA jUMLAH KASUS 
MALARIA DAN PENYAKIt LAINNYA PADA tAHUN 2015

6.2.1.  INDIKAtOR

target mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya 
pada tahun 2015 menggunakan indikator  sebagai berikut:

1. prevalensi malaria per 1.000 penduduk.
2. prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk.
3. angka penemuan pasien tuberkulosis bta positif baru (%).
4. angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis (%).

6.2.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

MALARIA

Prevalensi. pada tahun 2001,  prevalensi malaria diperkirakan sebesar 850 per 100.000 penduduk. angka 
kematian spesifik akibat malaria tercatat sebesar 11 per 100.000 untuk laki-laki dan 8 per 100.000 untuk 
perempuan. Lebih dari 110 juta orang di indonesia tinggal di daerah endemik malaria. Diperkirakan, dari 
15 juta kasus malaria setiap tahunnya, kurang lebih hanya 10 persennya saja yang mendapat pengobatan 
di fasilitas kesehatan. beban terbesar dari penyakit malaria ada di bagian timur indonesia yang merupakan 
daerah endemik. sebagian besar daerah perdesaan di luar Jawa-bali juga merupakan daerah resiko malaria. 
bahkan, di beberapa daerah, malaria merupakan penyakit yang muncul kembali (re-emerging diseases). 

kasus malaria di indonesia menunjukkan kecenderungan menurun. pada tahun 1989 prevalensi malaria di 
daerah Luar Jawa dan bali (Annual Malaria Incidence atau ami per 1.000 penduduk) adalah 28,06. angka ini 
pada tahun 1997 telah menurun menjadi 16,06. berdasarkan provinsi, kasus malaria tertinggi  ditemukan di  
nusa tenggara timur (173 kasus).  sejak tahun 1998, terdapat kecenderungan peningkatan prevalensi kasus 
malaria, yang mencapai puncaknya 31,09 pada tahun 2000.  mulai tahun 2001, angka ini menurun hingga 
18,94 pada tahun 2005. provinsi dengan daerah endemik malaria tertinggi adalah ntt dengan ami 173 per 
1000 penduduk.  Hal yang sama juga terjadi untuk daerah di luar Jawa bali (Annual Parasite Incidence atau 
api, per 1.000 penduduk). Jika pada tahun 1989 api tercatat 0,21 maka pada tahun 1997 angkanya  menjadi 
0,12. mulai tahun 1998, angka ini terus meningkat hingga mencapai 0,81 pada tahun 2000. kasus malaria 
di daerah luar Jawa dan bali mulai menurun hingga  0,15 pada tahun 2005.
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Di antara anak di bawah lima tahun (balita) dengan gejala klinis malaria, hanya sekitar 4,4 persen yang 
menerima pengobatan malaria. sementara balita yang menderita malaria umumnya hanya menerima obat 
untuk mengurangi demam (67,6 persen). kurang lebih separuh dari kasus yang dilaporkan diperkirakan hanya 
didiagnosis berdasarkan gejala klinis tanpa dukungan konfirmasi laboratorium.

provinsi dengan kejadian malaria paling parah berturut-turut adalah nusa tenggara timur (70.390 kasus), 
papua (38.449 kasus), maluku (10.824 kasus), dan nusa tenggara barat (10.535 kasus). seluruhnya berada 
di luar Jawa dan bali. sementara untuk daerah Jawa dan bali, daerah terparah akibat malaria diderita oleh 
provinsi Jawa tengah (1.966 kasus). nusa tenggara timur dan papua termasuk irian Jaya barat (papua barat) 
adalah provinsi yang perlu mendapatkan penanganan khusus, karena jumlah kasusnya sangat besar. Dua 
provinsi itu saja menyumbang hampir 60 persen dari seluruh kasus di indonesia.

TUBERKULoSIS (TB)

Prevalensi. pada tahun 2005, prevalensi tuberkulosis nasional (all cases) tercatat sebesar 262 per 100.000 
penduduk, insidens ss+ nasional pada tahun 2005 adalah 108 per 100.000, sedangkan berdasarkan wilayah 
terbagi menjadi: sumatera 160 per 100.000 penduduk, Jawa 107 per 100.000 penduduk, Di Yogyakarta dan 
bali 64 per 100.000 penduduk, kawasan timur indonesia 210 per 100.000 penduduk.

indonesia berada pada urutan ketiga penyumbang kasus tuberkulosis di dunia. tahun 2005 tercatat sekitar 
533.000 kasus (all cases) dan diantaranya tuberkulosis paru ss+ sebanyak 240.000 kasus. angka kematian 
tuberkulosis (death rate) secara nasional pada tahun 2005 sebesar 41 per 100.000 penduduk. angka 
penemuan kasus terus meningkat setiap tahun dan pada tahun 2006 telah mencapai 76 persen (Global 
Tuberculosis Control, WHo Report, 2007, Laporan tahun 2005).
 

Gambar 6.6
kasus malaria menurut provinsi 

per 2005

sumber:
Departemen kesehatan, 2005. 

provinsi bengkulu tidak ada data. 
Data provinsi irian Jaya barat dan 

sulawesi barat termasuk dalam 
provinsi induknya. Dki Jakarta 
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Angka Keberhasilan Pengobatan. pada tahun 2003, sebanyak 87 persen penderita menyelesaikan 
pengobatan (pengobatan lengkap dan sembuh). angka ini telah mencapai target global dan nasional sebesar 
85 persen pada tahun 2000. pada tahun 2005 angka keberhasilan pengobatan ini terus meningkat menjadi 
91 persen. 

6.2.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

MALARIA

Hubungan dengan kemiskinan. Tingginya prevalensi malaria merefleksikan adanya hambatan finansial dan 
budaya untuk mencegah dan mengobati malaria secara tepat dan efektif. malaria sangat erat kaitannya dengan 
kemiskinan. upaya pencegahan difokuskan untuk meminimalkan jumlah kontak manusia dengan nyamuk 
melalui pemakaian kelambu (bed nets) dan penyemprotan rumah. tetapi data menyebutkan, hanya satu dari 
tiap tiga anak di bawah lima tahun yang tidur menggunakan kelambu akibat ketidakmampuan keluarga untuk 
membeli kelambu. Faktor lain yang berkontribusi pada memburuknya malaria adalah bencana dan tingginya 
mobilitas penduduk. 

Sumber daya manusia. sejak krisis ekonomi (1997), banyak petugas kesehatan yang pensiun tanpa adanya 
penggantian, termasuk di dalamnya Juru malaria Desa (JmD) di Jawa dan bali, yang berperan pada deteksi 
dini dan pengobatan malaria. 

Resistensi dilaporkan terjadi di seluruh provinsi, baik untuk obat malaria yang tersedia maupun insektisida. 
Hal ini disebabkan oleh tingginya ketidakpatuhan terhadap pengobatan serta sering terjadinya  pengobatan 
yang tidak tepat. 

pencegahan malaria diintensifkan melalui pendekatan Roll Back Malaria (rbm) yang dioperasionalkan dalam 
gerakan berantas kembali (gebrak) malaria sejak tahun 2000. upaya ini dilakukan dengan strategi deteksi 
dini dan pengobatan yang tepat; peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan malaria; dan perbaikan 
kapasitas personil kesehatan yang terlibat. Yang tak kalah penting adalah pendekatan terintegrasi pembasmian 
malaria dengan kegiatan lain seperti manajemen terpadu balita sakit dan promosi kesehatan.

upaya pemberantasan malaria di indonesia saat ini terdiri atas delapan kegiatan yaitu: diagnosis awal dan 
pengobatan yang tepat; pemakaian kelambu dengan insektisida; penyemprotan; surveilans deteksi aktif 
dan pasif; survey demam dan surveilans migran; deteksi dan kontrol epidemik; langkah-langkah lain seperti 
larvaciding; dan capacity building. untuk menanggulangi strain (galur) yang resisten terhadap klorokuin,  
pengendalian malaria pemerintah pusat dan daerah akan menggunakan obat kombinasi baru turunan 
Artemisin untuk memperbaiki kesuksesan pengobatan.

TUBERKULoSIS (TB)

tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan tb adalah cara membangun komitmen pemerintah dan 
masyarakat, melakukan diagnosis akurat dengan pemeriksaan mikroskopis, kesesuaian Directly observed 

Gambar 6.7
angka penemuan kasus tb 
(cDr), nasional, 1996-2006
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Peta 6.2
persebaran Annual Parasite 

Incidence Daerah di pulau Jawa 
dan bali, menurut provinsi

tahun 2005

sumber:
Departemen kesehatan (2005)

Jawa tengah (1.966)
Jawa timur (1.822)
Jawa barat (1.124)
D.i. Yogyakarta (175)

bali (76)
banten (21)
Dki Jakarta (0)
Luar pulau Jawa dan bali

Gambar 6.8
angka keberhasilan pengobatan 

(Success Rate) tb nasional 
1990-2005
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Treatment Success Rate (Dots), menjaga ketersediaan obat yang tidak terputus, dan membangun sistem 
pelaporan dan pencatatan.

pemerintah indonesia menetapkan pengendalian tuberkulosis sebagai prioritas kesehatan nasional. pada 
tahun 1999, telah dicanangkan gerakan nasional terpadu pemberantasan tuberkulosis (gerdunas) untuk 
mempromosikan percepatan pemberantasan tuberkulosis dengan pendekatan integratif, mencakup rumah 
sakit dan sektor swasta dan semua pengambil kebijakan lain, termasuk penderita dan masyarakat. pada 
tahun 2001, semua provinsi dan kabupaten telah mencanangkan gerdunas, meskipun tidak semua berjalan 
secara penuh. 

untuk membangun pondasi pemberantasan tuberkulosis yang berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan 
rencana strategis program penanggulangan tuberkulosis 2002-2006. pemerintah juga menyediakan sejumlah 
besar dana untuk pengendalian tuberkulosis. mulai tahun 2005, upaya ini didukung oleh pemberian pelayanan 
kesehatan termasuk pemeriksaan, obat-obatan, dan tindakan medis secara gratis bagi seluruh penduduk 
miskin.
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Peta 6.3
persebaran Annual Malaria 
Incidence untuk Daerah di luar 
pulau Jawa dan bali, menurut 
provinsi, tahun 2005

keterangan:
provinsi bengkulu tidak ada data

sumber:
Departemen kesehatan (2005)kuantil 1 (10.535 - 70.390)

kuantil 2 (4.559 - 7.847)
kuantil 3 (2.613 - 4.305)
kuantil 4 (346 - 2.304)
kuantil 5 (0 - 145)
pulau Jawa dan bali

kuantil 1 (14.311 - 43.159)
kuantil 2 (6.176 - 14.310)
kuantil 3 (3.774 - 6.175)
kuantil 4 (1.917 - 3.773)
kuantil 5 (902 - 1.916)

Peta 6.5
persebaran penderita 
tuberkulosis, menurut provinsi, 
per 2004

sumber:
Departemen kesehatan
(2004)

kuantil 1 (5.919 - 70.390)
kuantil 2 (3.025 - 5.378)
kuantil 3 (1.124 - 2.613)
kuantil 4 (76 - 817)
kuantil 5 (0 - 62)

Peta 6.4
persebaran Jumlah penderita 
malaria menurut provinsi, 
tahun 2005

keterangan:
provinsi bengkulu tidak ada data 

sumber:
Departemen kesehatan
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kotak 6.1
KEjADIAN LUAR BIASA: MUNtABER DI KABUPAtEN tANGERANG

pada 15 Juli 2007, tim bappenas melakukan kunjungan lapangan ke lokasi kejadian Luar biasa (kLb) 
muntaber di kecamatan sepatan, kecamatan sepatan timur, dan kecamatan pakuhaji, kabupaten 
tangerang. tiga kecamatan ini merupakan daerah yang dihuni oleh penduduk dengan pendapatan 
relatif cukup. meskipun demikian, pada bulan Juli 2007, timbul kejadian luar biasa (kLb) muntaber 
di daerah tersebut. pada tanggal 12 Juli terdapat 38 penderita yang dirawat di puskesmas dan hari 
berikutnya jumlah ini meningkat tajam menjadi 148 penderita. pada hari ketiga tercatat 221 penderita 
baru dan pada hari keempat (sampai pukul 15.00) terdapat penambahan 62 penderita. Dari total 
penderita tersebut (469 orang), telah meninggal sebanyak satu  orang. Jumlah penderita ini bisa lebih 
banyak mengingat sebagian dari mereka tidak berobat ke puskesmas tetapi ke bidan, poliklinik, dan 
rumah sakit swasta.
kLb muntaber ini menyebar di lima kecamatan yaitu kecamatan sepatan (8 desa dengan 80 penderita), 
kecamatan sepatan timur (8 desa dengan 184 penderita), kecamatan pakuhaji (10 desa dengan 192 
penderita), kecamatan sukadiri (5 desa dengan 11 penderita), dan kecamatan rajeg (2 desa dengan 
2 penderita). tiga kecamatan (sepatan, sepatan timur dan pakuhaji), ditambah kecamatan mauk, juga 
pernah mengalami kLb muntaber pada tahun 2005 dengan jumlah penderita saat itu mencapai 1.315 
orang (meninggal 19 orang).

penyakit ini ditengarai disebabkan oleh es potong, es osron, dan sejenisnya yang dijual pedagang 
keliling, yang mengandung bakteri e-coli dan/atau kolera. sebab lain adalah kondisi ketersediaan air 
minum dan fasilitas jamban yang tidak memenuhi syarat. Dari data yang ada, tampak bahwa hanya 
42,7 persen rumah tangga di tiga kecamatan dengan kLb muntaber terparah yang memiliki sumber 
air minum memenuhi syarat, sementara hanya 29,9 persen rumah tangga yang memiliki jamban 
memenuhi syarat. masih banyak penduduk yang menggunakan sumur yang tidak layak dan buang air 
besar di kebun, sawah, saluran air, dan sungai. perilaku masyarakat pun masih cenderung tidak mau 
mengubah kebiasaan buang air besar sembarangan ini. pemerintah daerah telah berupaya mendorong 
perubahan perilaku, namun sejauh ini hasilnya kurang menggembirakan. banyak jamban yang dibangun 
pemerintah daerah tidak difungsikan oleh penduduk.

untuk jangka panjang, upaya yang perlu dilakukan adalah (1) mendorong perubahan perilaku masyarakat 
melalui pendekatan community-led total sanitation (cLts) agar masyarakat dengan kesadaran sendiri 
membangun jamban tanpa subsidi dari pihak lain; (2) melakukan penyuluhan masyarakat yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat; 
dan (3) pembinaan terhadap produsen dan pedagang es potong, es osron dan pedagang makanan 
lainnya agar mereka memproduksi barang dagangan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
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2.7.  tUjUAN 7. MEMAStIKAN KELEStARIAN 
LINGKUNGAN HIDUP

target 9:
MEMADUKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANjUtAN DENGAN KEBIjAKAN 
DAN PROGRAM NASIONAL SERtA MENGEMBALIKAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN 
YANG HILANG

7.1.1.  INDIKAtOR

target mDgs ke-9, yaitu memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan 
program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang, merupakan bagian dari 
pencapaian pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup. pembangunan lingkungan hidup dalam konteks ini 
dipahami dari dua pendekatan, yaitu perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penanggulangan penurunan 
fungsi lingkungan hidup. indikator yang digunakan mencakup Green Indicator dan Brown Indicator, sebagai 
berikut:

Green IndIcator

1. rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan satelit Landsat terhadap luas 
daratan (%).

2. rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan, kawasan lindung, dan 
kawasan konservasi termasuk kawasan perkebunan dan hutan rakyat terhadap luas daratan (%).

3. rasio luas kawasan lindung terhadap luas daratan (%).
4. rasio luas kawasan lindung perairan (marine protected area) terhadap luas daratan (%).

Brown IndIcator

1. Jumlah emisi karbondioksida (co2) (metrik ton).
2. Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (bpo) (ton).
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3. rasio jumlah emisi karbondioksida (co2) terhadap jumlah penduduk indonesia (%).
4. Jumlah penggunaan energi dari berbagai jenis (setara barel minyak, sbm):

Fosil,a. 
non-Fosil.b. 

5. rasio penggunaan energi (total) dari berbagai jenis terhadap produk Domestik bruto (%).
6. penggunaan energi dari berbagai jenis secara absolut (metrik ton).

7.1.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

GREEN  INDICAToR

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan Satelit Landsat terhadap luas 
daratan (%)1 . Informasi tersebut secara umum menggambarkan proporsi luas penutupan lahan terhadap 
luas daratan. Luas penutupan lahan dibandingkan luas daratan, berdasarkan penafsiran citra satelit Landsat 
7 etm, ialah sebesar 49,98 persen,  dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. peningkatan ini 
tidak dapat dipastikan penyebabnya, apakah karena kegiatan rehabilitasi terhadap hutan dan lahan yang 
mengakibatkan luas penutupan lahan berhutan meningkat, atau karena adanya perbaikan data dari hasil 
citra satelit yang sebelumnya tidak dapat dipastikan penutupan lahannya. sebab, berdasarkan citra Landsat 
tersebut, data yang diperoleh tidak lengkap (tidak dapat dipastikan penutupan lahannya) karena kawasan 
daratan tertutup oleh awan pada saat pengambilan citra satelit. persentasenya sendiri cukup besar. pada 
tahun 2005, misalnya, kawasan yang tidak dapat dipastikan tercatat seluas 10,7 juta ha atau 5,69 persen 
dari  luas daratan, sehingga peningkatan data penutupan lahan dapat terus meningkat seiring dengan adanya 
perbaikan data citra satelit. persentase penutupan lahan ini terdiri atas penutupan kawasan hutan dan areal 
non-hutan meliputi areal semak belukar, pertanian lahan kering, sawah, lahan transmigrasi, perkebunan, 
pemukiman, pertambangan, tambak, savana, rawa, bandar udara (airport), dan sebagainya. 

kecilnya penutupan lahan berhutan di kawasan hutan menunjukkan tingkat degradasi hutan yang cukup 
tinggi. Hal ini juga menjelaskan bahwa tidak semua kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
memiliki penutupan lahan berhutan di seluruh kawasannya. Dalam hal ini, kawasan hutan bisa berupa hutan 
dan non-hutan.

Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.2  berdasarkan ketetapan pemerintah, luas 
kawasan hutan indonesia tahun 2005 ialah 126,98 juta ha, terdiri atas  kawasan hutan konservasi daratan 
dan perairan seluas 23,69 juta ha, kawasan hutan lindung 31,78 juta  ha;  hutan produksi yang meliputi hutan 
produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 71,58 juta ha; serta 
hutan dengan fungsi khusus seluas 7,27 juta ha. 

Luas penetapan kawasan hutan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. pada tahun 2002 pemerintah 
menetapkan kawasan hutan seluas 109,96 juta ha, yang meningkat  pada tahun 2005  menjadi 126,98 
juta ha. penetapan kawasan hutan ini akan terus meningkat, mengingat berdasarkan hasil paduserasi dan 
tata guna hutan kesepakatan, luas kawasan hutan indonesia adalah seluas 136,72 juta ha, sehingga luas 
kawasan hutan yang belum ditetapkan oleh pemerintah proporsinya masih cukup besar. 

Rasio luas kawasan lindung terhadap luas daratan. kawasan lindung terdiri dari hutan lindung dan kawasan 
konservasi. Hutan lindung bertujuan terutama untuk konservasi tata air, sedangkan kawasan konservasi 
bertujuan untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. kawasan konservasi 
di indonesia terdiri dari kawasan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, taman buru, kawasan cagar 
alam, kawasan suaka marga satwa, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam, serta kawasan 
taman hutan raya. 

1 Data bersumber dari luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan satelit Landsat (dinyatakan dalam kilometer 
persegi).

2 Data bersumber dari luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan, kawasan lindung, dan kawasan konservasi, 
termasuk kawasan perkebunan dan hutan rakyat yang ditetapkan menurut keputusan menteri kehutanan (dinyatakan dalam 
kilometer persegi).
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pada tahun 2005 indonesia memiliki kawasan hutan 
lindung seluas 31,78 juta ha,  kawasan konservasi 
daratan 20,08 juta ha, dan kawasan konservasi perairan 
3,52 juta ha. Dengan demikian, rasio luas kawasan 
lindung daratan terhadap luas daratan adalah sebesar 
27,59 persen. apabila kawasan konservasi perairan 
diperhitungkan, maka rasio kawasan konservasi daratan 
dan perairan menjadi 29,47 persen. rasio luas kawasan 
lindung terhadap luas daratan mengalami kenaikan dari 
tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan adanya penetapan 
kawasan konservasi baru pada tahun 2005, di 
antaranya taman nasional bantimurung-bulusaraung (sulawesi selatan), aketajawe-Lolobata (maluku utara), 
kepulauan togean (sulawesi tengah), sebangau (kalimantan tengah), serta gunung ciremai (Jawa barat), 
gunung merbabu (Jawa tengah), gunung merapi (Daerah istimewa Yogyakarta), tesso nilo (riau), dan batang 
gadis (sumatera utara). 

perkembangan pencapaian rasio luas kawasan lindung terhadap luas daratan sesungguhnya hanya 
memandang aspek luas kawasan dan tidak memberikan gambaran tentang kelestarian ekosistemnya. artinya, 
meskipun telah terjadi perluasan kawasan lindung, akan tetapi jika tidak disertai dengan dampak peningkatan 
daya dukung kawasan tersebut kepada ekosistem, maka perluasan kawasan lindung tersebut menjadi tidak 
bermakna. situasi seperti ini terjadi di tesso nilo dan batang gadis.
 
Rasio kawasan lindung  perairan terhadap 
luas daratan (%). kawasan lindung perairan 
(marine protected area) merupakan 
kawasan hutan yang berada di pesisir. 
kawasan lindung perairan memelihara 
konservasi fungsi ekosistem kawasan pesisir, 
termasuk keanekaragaman biota perairan 
di sekitarnya. pada tahun 2002, indonesia 
mempunyai kawasan lindung perairan seluas 
5,07 juta ha. Luas kawasan ini meningkat 
pada tahun 2005 menjadi 20,08 juta ha. 
Dengan demikian, apabila dibandingkan 
dengan luas daratan, maka rasio kawasan 
lindung perairan terhadap luas daratan dari 
tahun 2002 ke tahun 2005 meningkat dari 
2,7 persen menjadi 10,69 persen.
 
Isu deforestasi. isu deforestasi mengemuka ketika sejumlah data mengenai kawasan lahan berhutan 
menginformasikan turunnya rasio lahan berhutan terhadap luas daratan dalam kurun waktu tahun 1990 
hingga 2002. bank Dunia dalam analisisnya berjudul Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods, and 
Environmental Benefits: Strategic Options for Forest Assistance in Indonesia (bank Dunia, 2006) melaporkan 
kecepatan deforestasi antara tahun 1990-2000 mencapai 8,2 persen. upaya konservasi dan pemulihan yang 
serius telah dilakukan dan mulai tahun 2002 telah berhasil menghijaukan kembali lahan berhutan. rasio 
penutupan lahan berhutan terhadap luas daratan pada tahun 2005 tercatat sudah mencapai 49,98 persen. 
Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sampai tahun 2005 mencapai 126,98 juta ha 
dengan sebaran sebagian besar di sulawesi dan kalimantan.

BRoWN INDICAToR

jumlah emisi karbondioksida (cO2) (metrik ton). konsentrasi co2 mengambarkan informasi tentang 
perubahan iklim. gas rumah kaca (grk) antara lain co2, metan, dan cFc  yang dihasilkan oleh kegiatan 
manusia (antropogenik), dalam konsentrasi yang berlebihan di lapisan biosfer memicu terjadinya pemanasan 
global dan selanjutnya mengakibatkan perubahan iklim. emisi grk dinyatakan dalam konsentrasi co2 atau 
co2-equivalent
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upaya pengurangan emisi grk telah disepakati secara internasional melalui protokol kyoto, dan indonesia 
telah meratifikasi protokol tersebut melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Ratifikasi Protokol 
kyoto. meskipun tidak termasuk negara yang wajib menurunkan tingkat emisi grk-nya, indonesia memiliki 
kepentingan untuk ikut melakukan pengurangan emisi grk. ini mengingat potensi hutan indonesia yang 
berperan sebagai penyerap karbon (carbon sink) namun sekaligus juga dapat menjadi sumber emisi karbon. 
Di samping itu, proses industrialisasi akan menghasilkan lebih banyak lagi gas rumah kaca, bahkan lebih 
banyak daripada yang mampu diserap oleh hutan indonesia.

inventarisasi emisi grk di indonesia 
telah dilakukan pada tahun 1999 
dan dilaporkan dalam ”komunikasi 
nasional indonesia pertama”, yang 
menginventarisasi semua grk yang 
penting, yaitu co2, cH4, n2o, nox ,dan 
co. inventarisasi emisi aktual dilakukan 
untuk tahun 1990, 1991, 1992, 1993, 
dan 1994 diikuti dengan prediksi emisi 
untuk tahun 1995, 2000, 2005, 2010, 
2015, dan 2020. Laporan kemajuan 
pencapaian mDgs pertama indonesia 
menggunakan data hasil komunikasi 
pertama ini. berdasarkan laporan 
komunikasi ini, emisi co2 indonesia pada 
tahun 1994 tercatat sebesar 548.353 
gg, sedangkan total emisi cH4, n2o, co 
dan nox masing-masing sebesar 4.687; 
61; 3.545; dan 110 gg. sektor yang 
paling berkontribusi terhadap emisi co2 
adalah kehutanan dan energi, dengan 
kontribusi mencapai 98 persen dari total 
emisi co2. 

Di lain pihak, penghitungan emisi co2 juga 
dilakukan oleh Departemen energi dan 
sumber Daya mineral melalui inventarisasi 
emisi co2 dari pemakaian energi final 
untuk pembakaran, yang dihitung dengan 
menggunakan pendekatan inventarisasi 
grk Intergovernmental Panel on Climate 
Change (ipcc), 1996. berdasarkan 
inventarisasi ini, pada tahun 1990 
emisi co2 mencapai 113,72 metrik ton, 

meningkat  lebih dari dua kali lipat pada tahun 2000 menjadi sebesar 236,36 metrik ton, dan menjadi 
293,27 metrik ton pada tahun 2005. emisi ini meningkat dengan angka pertumbuhan rata-rata sebesar 6,58 
persen per tahun. 

Rasio jumlah emisi karbondioksida (co2) terhadap jumlah penduduk Indonesia (%). Dalam kurun waktu 
15 tahun, dari tahun 1990 hingga tahun 2005, emisi co2 per kapita selalu mengalami pertumbuhan rata-rata 
sebesar 5,72 persen per tahun.
 
jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) atau ozone depleting Substances (ODS) merupakan salah 
satu indikator yang dipantau dalam pencapaian target mDgs. indikator ini merupakan satu ukuran yang 
ditetapkan dalam kesepakatan internasional untuk menghapuskan konsumsi bahan perusak ozon (bpo) pada 
tahun 1987 melalui Protokol Montreal. Protokol Montreal telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia 
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melalui keputusan presiden nomor 23 tahun 1992 tentang 
Penghapusan Konsumsi Bahan Perusak Ozon. Definisi 
konsumsi yang diterapkan kepada indonesia adalah 
jumlah impor bpo, karena indonesia tidak memproduksi 
dan tidak mengekspor bpo. konsumsi bpo dinyatakan 
dalam metrik ton oDp (ozone Depleting Potential).

Hingga saat ini beragam upaya telah dilakukan untuk 
terus menurunkan jumlah impor bpo, antara lain melalui 
berbagai peraturan yang ditetapkan melalui keputusan 
dan peraturan. regulasi pengawasan impor bpo, misalnya, 
telah diterbitkan sejak tahun 1998 dan terakhir direvisi 
pada tahun 2006 oleh Departemen perdagangan. Di 
lain pihak, juga dilakukan upaya pencegahan emisi 
bpo (terutama cFc) ke atmosfer yang banyak terjadi 
dalam jasa perawatan dan perbaikan sistem pendingin. 
Pencegahan ini dilakukan melalui kewajiban sertifikasi 
kompetensi untuk teknisi pelaku retrofit dan reuse sistem 
pendingin yang diatur oleh kementerian Lingkungan Hidup. 
kemudian, pengawasan terhadap penggunaan bpo juga dilakukan oleh Departemen perindustrian melalui 
larangan  memproduksi bpo serta barang yang menggunakan bpo. 

selain pengaturan impor dan penggunaan di atas, upaya penghapusan konsumsi bpo dilakukan melalui 
sosialisasi isu perlindungan lapisan ozon di berbagai lapisan masyarakat, mengingat penggunaannya yang 
luas di beragam sektor. perluasan cakupan sosialisasi dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparat 
pemerintah daerah untuk berperan sebagai penggerak sosialisasi di daerah. untuk bpo jenis cFc yang sudah 
tidak dapat lagi dimanfaatkan, fasilitas destruksi cFc telah mulai dikembangkan dengan memanfaatkan 
fasilitas cement kiln p.t. Holcim berupa sistem pembakaran dengan suhu yang tinggi.

sampai tahun 2006, indonesia telah berhasil 
menghapuskan pemakaian bpo lebih dari 
enam ribu metrik ton yang digunakan di 
berbagai sektor kegiatan. khusus untuk 
bpo cFc, pemerintah telah memutuskan 
batas akhir impor berbagai jenis cFc 
adalah 31 Desember 2007. Dari Grafik 
7.7 terlihat  bahwa meskipun konsumsi 
BPO sangat berfluktuasi, tetapi nilai ozone 
Depleting Potential (oDp) cenderung 
menurun. Hal ini mengindikasikan telah 
terjadinya pergantian penggunaan bpo 
dengan nilai oDp tinggi ke bpo pengganti 
sementara yang nilai oDp-nya lebih kecil, 
seperti senyawa HcFc (hydrochlorofluorocarbon) ataupun ke bahan non-bpo. tetapi perlu disadari bahwa 
data yang digunakan ini adalah berdasarkan jumlah impor legal bpo yang dilaporkan pada kementerian 
Lingkungan Hidup. meskipun impor dan penggunaan bahan perusak ozon ini telah sangat dibatasi, kenyataan 
bahwa masih terpenuhinya permintaan terhadap penggunaan bpo (cFc)  mengindikasikan  masih terjadinya 
impor ilegal bpo. bentuk negara kepulauan yang luas menjadi salah satu penyebab sulitnya kontrol terhadap 
usaha impor ilegal dan penggunaan bpo ini.

sesuai kesepakatan dalam protokol montreal, indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan impor bpo 
jenis cFc pada akhir tahun 2007, atau tiga tahun lebih awal dari jadwal untuk negara dengan konsumsi 
bpo seperti indonesia (tahun 2010). sedangkan penghapusan bpo lain seperti metil bromida juga akan 
dilakukan  pada akhir tahun 2007 (kecuali untuk keperluan karantina dan pra-pengapalan atau pre-shipment). 
sedangkan  penghapusan jenis HcFc diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2040.
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jumlah penggunaan energi dari berbagai jenis (dalam setara barel minyak, SBM). menurut jenis 
pembentukannya, energi dibedakan atas dua kelompok energi, yakni  non-fosil dan fosil. energi non-fosil 
adalah sumber energi yang bukan berasal dari endapan fosil yang terjadi berjuta tahun; meliputi semua 
energi yang dapat diperbaharui seperti energi hidro, energi surya, energi angin, panas bumi, biomasa, dan 
biogas. sementara  kelompok energi fosil  meliputi minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. adapun menurut 
prosesnya, terdapat dua jenis energi. Yang pertama ialah energi primer, yakni  energi dari alam yang dapat 
langsung digunakan tanpa melalui proses lebih lanjut, misalnya batubara. Kedua ialah  energi final, yaitu 
energi yang bisa digunakan setelah dilakukan pemrosesan lebih lanjut, seperti bahan bakar minyak (bbm), 
liquid petroleum gas (Lpg), dan tenaga listrik. 

pengunaan energi total pada tahun 1990 mencapai 479.489.781 sbm dan meningkat sebesar 20,3 persen 
pada tahun 1995 menjadi 601.647.280 sbm. penggunaannya terus meningkat sebesar 20,34 persen pada 
tahun 2000 menjadi 755.275.333 sbm dan mencapai 863.750.390 sbm pada tahun 2005. ini berarti  
terjadi peningkatan sebesar 12,56 persen.

bbm merupakan jenis energi kelompok energi fosil yang paling banyak dipergunakan. Jika pada tahun 1990 
penggunaannya hanya mencapai 173,16 juta sbm, maka pada tahun 2005 angka tersebut telah mencapai  
347,29 juta sbm. kontribusi terbesar jenis energi fosil setelah bbm adalah gas alam yang dipakai sebesar 
43,94 juta sbm pada tahun 1990 dan meningkat menjadi 99,06 juta sbm pada tahun 2005. biomasa 
merupakan kelompok energi non-fosil yang paling banyak dipergunakan. pada tahun 1990 sebesar 231,51 
juta sbm biomasa dipergunakan dan pada tahun 2005 telah mencapai 270,12 juta sbm.

ketergantungan indonesia pada bbm dan biomasa masih sangat besar, yang terlihat dari masih kecilnya 
proporsi penggunaan energi jenis lainya terutama listrik, Lpg, dan batubara. gencarnya penggunaan batubara 
sebagai sumber energi alternatif dalam dekade 1990-an telah menyebabkan penggunaan batubara meningkat 
paling tajam di antara jenis energi lainnya. antara tahun 1990 sampai 2005, penggunaan batubara meningkat 
87,04 persen, disusul berturut-turut listrik sebesar 71,38 persen, dan Lpg sebesar 69,92 persen.

Rasio penggunaan energi dari berbagai jenis terhadap Produk Domestik Bruto (%). pemakaian energi 
dan pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara di dunia merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 
Terdapat fungsi korelasi yang signifikan antara konsumi energi (terutama yang diubah dalam bentuk listrik) 
dan  tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap negara, yang berimplikasi terhadap perlunya kehati-hatian dalam 
menerapkan kebijakan energi jika pertumbuhan ekonomi di negara tersebut ingin tetap terjaga (r. Ferguson et 
al., 2000). Hubungan antara kebutuhan energi dan keluaran yang dihasilkan dapat dituliskan dalam bentuk 
besarnya konsumsi energi final dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) negara, yang menunjukkan 
besarnya konsumsi energi yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu satuan pDb. nilai ini juga menunjukkan 
seberapa besar kemampuan negara tersebut mengelola penggunaan energinya secara efektif untuk setiap 
satuan pDb yang didapatkan. 
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Total pemakaian energi final komersial (tanpa 
biomasa) pada tahun 1990 adalah sebesar 
33.725.013.984 kg minyak ekuivalen,  
meningkat menjadi 66.127.677.528 kg 
minyak ekuivalen pada tahun 2000, dan 
80.733.494.360 kg minyak ekuivalen pada 
tahun 2005. angka ini meningkat dengan 
pertumbuhan rata-rata 6,06 persen per tahun. 
pada kurun waktu yang sama, pendapatan 
domestik bruto (pDb) mengalami perubahan, 
dengan angka pertumbuhan tertinggi 15,21 
persen pada 1993 dan terendah -13,13 
persen pada 1998 (pDb menurut harga 
konstan tahun 2000). 

Dari tahun 1990 hingga 2005 terjadi 
perubahan angka perbandingan penggunaan 
energi komersial final dan PDB yang telah 
dikonversi menggunakan purchasing power 
parity (ppp) conversion tahun 2000. titik 
terendah terjadi pada tahun 1996, sementara 
titik tertinggi terjadi pada  tahun 2001. 
meskipun pada dasarnya semakin kecil 
angka ini menunjukkan semakin efisiennya 
penggunaan energi, akan tetapi sampai saat 
ini tidak ada ukuran besaran optimal untuk 
angka perbandingan ini. 

Rasio penggunaan energi dari berbagai jenis terhadap jumlah penduduk Indonesia (%). salah satu 
jenis sumber energi yang paling populer adalah biomasa padat, yang banyak dipergunakan untuk memasak. 
informasi mengenai proporsi penduduk yang menggunakan biomasa padat untuk memasak penting diketahui 
sebagai penggambaran ketergantungan penduduk terhadap biomasa padat. sekaligus,  sebagai penggambaran 
perkiraan efek emisi yang ditimbulkan akibat penggunaan biomasa padat tersebut. biomasa adalah jenis 
bahan bakar yang berbasis pada zat-zat organik yang dapat diperbaharui. 

Di indonesia, Departemen energi dan sumberdaya mineral membedakan biomasa ke dalam dua kelompok, 
yaitu kayu bakar (kayu dan limbah kayu), dan limbah pertanian (sekam, batang padi, tandan kelapa sawit,  
tempurung kelapa, dan lain-lain). penggunaan bahan bakar dalam rumah tangga untuk beberapa keperluan 
seperti memasak dan penerangan dapat 
memberi pengaruh terhadap kualitas 
kesehatan lingkungan rumah. pemakaian 
bahan bakar ini sering menghasilkan 
pembakaran kurang sempurna sehingga 
banyak menimbulkan sisa pembakaran, yang 
dapat mempengaruhi kondisi kesehatan 
lingkungan, terutama membahayakan 
wanita dan anak-anak. bahan bakar 
biomasa yang paling banyak digunakan 
adalah kayu bakar dan arang.

Dari waktu ke waktu, penggunaan bahan 
bakar oleh rumah tangga untuk memasak 
mengalami pergeseran ke bahan bakar 
lain yang lebih aman dari sisi emisi 

9,411,700 16,924,331 36,950,289 72,641,206

99,058,305

43,936,367 52,562,903

84,004,525

8,994,971

2,705,853

8,127,722

5,862,353

173,135,825

347,289,308

307,580,862

245,233,214

65,644,844

18,788,299

49,569,525

30,366,459

270,121,756

231,511,737

250,698,020

269,042,410

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

2
00

2

20
03

20
04

20
05

biomasa
Listrik
bahan bakar minyak

Liquid petroleum gas
gas bumi
batubara

95.27

93.01

91.49

95.66

96.61

95.91

91.98
81.93

72.23

70.94

71.77

71.59

74.09

78.97

77.19

77.69

0

20

40

60

80

100

120

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Gambar 7.8
Jumlah penggunaan energi dari 
berbagai jenis (dalam setara 
barel minyak, sbm), tahun 1990-
2005

sumber:
Departemen energi dan 
sumberdaya mineral (2006)

Gambar 7.9
Rasio pemakaian energi final 
komersial per pDb (kg minyak 
ekivalen per $ 1.000 PDB PPP)

sumber:
Diolah dari data pemakaian 
energi final komersial dan PBD 
dalam Handbook statistik 
ekonomi energi 2006, 
Departemen energi dan sumber 
Daya mineral
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pembakarannya. Jumlah penduduk yang menggunakan bahan bakar kayu dan arang untuk keperluan memasak 
baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan secara rata-rata mengalami penurunan dari 87,4 persen pada 
tahun 1971 menjadi 70,2 persen pada tahun 1989. sedangkan penggunaan bahan bakar listrik, gas, dan 
minyak tanah mengalami peningkatan dari 0,1-11,7 persen pada tahun 1971  menjadi 0,7-26,8 persen pada 
tahun 1989.

penurunan penggunaan kayu bakar dan arang untuk memasak terus berlangsung hingga tahun 2001 
menjadi sebesar 44,1 persen. meskipun demikian, penggunaan kayu bakar dan arang selain untuk memasak 
ternyata memiliki persentase yang cukup signifikan. Berdasarkan data Susenas tahun 2004, diketahui bahwa 
persentase penduduk yang menggunakan jenis bahan bakar ini untuk memasak, penerangan, dan transportasi 
masih mencapai  47,52 persen.

7.1.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

GREEN ENVIRoNMENT

beberapa faktor penyebab penurunan 
luas tutupan hutan di indonesia antara 
lain adalah kebakaran hutan dan lahan, 
perambahan hutan, pembalakan liar (illegal 
logging), konversi hutan, dan pengelolaan 
hutan yang tidak lestari. kebakaran hutan 
merupakan masalah utama dan penyebab 
kerusakan hutan di indonesia saat ini. 
kebakaran hutan dan lahan tahun 2006 
merupakan salah satu kebakaran hutan 
yang terbesar setelah kebakaran serupa  
pada tahun 1997/1998. kebakaran ini 

bukan hanya terjadi di kawasan hutan melainkan  juga  di areal perkebunan  milik masyarakat maupun milik 
perusahaan perkebunan. kebakaran hutan dan lahan bukan hanya  menyebabkan menurunnya potensi sumber 
daya hutan melainkan juga berdampak terhadap perkembangan perekonomian secara nasional. kebakaran 
hutan dan lahan juga berdampak pula terhadap menurunnya kualitas udara akibat asap yang ditimbulkan 
sehingga menurunkan tingkat kesehatan masyarakat dan terganggunya sarana transportasi.

selain kebakaran hutan, pembalakan liar merupakan penyebab terjadinya penurunan potensi sumber daya 
hutan di indonesia. penurunan potensi kayu dari hutan alam tampaknya akan terus berlanjut, mengingat 
kebutuhan kayu bulat di indonesia sangat tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya kesenjangan antara bahan 
baku kayu yang dibutuhkan oleh industri kayu dengan kemampuan hutan produksi menyuplai kayu bulat 
untuk kebutuhan industri tersebut. kesenjangan pasokan kayu bulat inilah yang menyebabkan maraknya 
pembalakan liar di indonesia. pemerintah semakin mengalami kesulitan mengendalikan praktek pembalakan 
liar, mengingat kompleksitas permasalahan yang harus tangani seperti lemahnya penegakan hukum terhadap 
kejahatan kehutanan di indonesia dan isu kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan hutan. 

isu sosial ekonomi didominasi oleh kondisi kemiskinan  masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, 
sebagai salah satu faktor pemicu tidak dapat dikendalikannya pemanfaatan hutan berupa kayu.  pada tahun 
2003 terdapat sekitar 10 juta masyarakat miskin di dalam dan sekitar kawasan hutan. isu ini sebenarnya 
lebih pada permasalahan kepentingan masyarakat miskin dan kaya terhadap hutan. isu orang miskin merusak 
hutan atau sebagai pelaku pembalakan liar masih diperdebatkan, terutama jika dikaitkan dengan orang kaya 
yang mendanainya (cukong).  karena itu, orang miskin tidak serta merta  dapat dipersalahkan sebagai  faktor 
dominan terjadinya pembalakan liar. tindakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberantas para cukong, 
perantara, dan pelindungnya.  kerusakan hutan terjadi pula  akibat perambahan hutan, yang  sebagian besar 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemukiman dan  pertanian/perladangan. perambahan hutan dilakukan 
oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

untuk memenuhi kebutuhan lahan dalam pembangunan sektor non-kehutanan, khususnya pertanian/
perkebunan, konversi hutan merupakan salah upaya yang dilakukan.  konversi hutan merupakan pengubahan 
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Gambar 7.10
persentase penduduk yang 

menggunakan biomasa untuk 
memasak (%)

sumber:
Data diolah dari susenas 1989, 
1992, 1995, 1998, 2001, dan 

2004 dalam statistik indonesia, 
berbagai tahun terbitan, badan 

pusat statistik;  Data tahun 2004 
merupakan persentase penduduk 

pengguna kayu untuk memasak, 
penerangan, dan transportasi 

(tidak hanya untuk memasak).
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fungsi kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan menjadi fungsi lain seperti perkebunan dan pemukiman. 
konversi hutan merupakan salah satu penyebab penurunannya sumber daya hutan yang sulit dikendalikan di 
indonesia.

pemanfaatan pembangunan kehutanan dalam pembangunan nasional senantiasa diarahkan pada pencapaian 
optimalisasi manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. oleh karena itu keberadaan hutan terus dipertahankan untuk 
menjamin pembangunan hutan secara berkelanjutan dengan menerapkan pengelolaan hutan secara lestari. 
pengelolaan hutan secara lestari merupakan pengelolaan hutan yang mempertimbangkan keseimbangan 
tingkat produksi dengan daya dukung terhadap lingkungan dan sosial. pemerintah terus mendorong semua 
unit pengelola hutan di indonesia untuk menerapkan pengelolaan hutan secara lestari dan menjadikan model 
pengelolaan ini sebagai salah satu kegiatan prioritas pemerintah.

rehabilitasi hutan dan lahan mutlak dilakukan untuk mengurangi laju degradasi hutan dan lahan sehingga 
dapat mempertahankan daya dukung hutan dan lahan terhadap kehidupan. upaya rehabilitasi hutan dan lahan 
diupayakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (rHL). untuk mempercepat pelaksanaan rHL,  pada 
tahun 2003 pemerintah mencanangkan gerakan nasional rehabilitasi Hutan dan Lahan (gerhan/rHL). Dalam 
gerakan ini pemerintah menargetkan rehabilitasi hutan  dan lahan seluas 3 juta ha dalam kurun waktu 4 tahun. 

penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan, terutama pembalakan liar, juga terus diupayakan oleh 
pemerintah. salah satunya ialah dengan mengeluarkan inpres nomor 4 tahun 2005 tentang pemberantasan 
penebangan kayu secara ilegal di kawasan Hutan dan peredarannya di seluruh Wilayah republik indonesia. 
pemerintah berupaya keras membendung laju degaradasi hutan dan lahan dengan tindakan penegakan hukum 
secara tegas. sepanjang tahun 1997-2000, pemerintah berhasil menekan laju degradasi hutan menjadi  2,83 
juta ha/tahun.  pada tahun 2000-2005, laju degradasi hutan ini dapat ditekan lagi menjadi 1,18 juta ha/
tahun.

upaya nyata berikutnya yang telah dilakukan indonesia adalah dengan memulai penanggulangan pencemaran 
yang ditandai dengan penggunaan bensin tanpa timbal dan mulai berlaku di seluruh indonesia sejak Juli 2006. 
Demikian pula untuk skema Clean Development Mechanism (cDm) sebagai suatu bentuk kerjasama global di 
bidang lingkungan hidup, komisi nasional mekanisme pembangunan bersih (komnas mpb) telah menyetujui 
surat persetujuan proyek pada 24 perusahaan yang sudah memiliki Project Design Document (pDD) sesuai 
cDm. sementara terdapat 9 perusahaan yang masih berada dalam tahap proses evaluasi oleh tim teknis 
komnas mpb. Lebih lanjut, melalui skema Debt for Nature Swap (Dns), beberapa program pembangunan 
telah memperoleh kontribusi pendanaan dari skema tersebut sebagai hasil kerjasama dengan pemerintah 
republik Federasi Jerman –antara lain untuk sektor pendidikan dan sektor usaha kecil dan menengah terkait 
konservasi lingkungan, serta dengan pemerintah italia untuk program keluarga Harapan (pkH).

BRoWN ENVIRoNMENT

salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah tingginya emisi co2 yang dilepaskan ke atmosfer. 
penggunaan sumber-sumber energi alternatif yang lebih rendah atau bahkan tidak menimbulkan emisi co2 
merupakan salah satu solusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan kekayaan sumber daya alam 
indonesia yang sangat mendukung, indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan energi alternatif. 
Dari sisi konsumsi energi, kebijakan penghematan energi dapat memberikan efek yang tidak sedikit dalam 
mengatasi masalah keterbatasan energi. indonesia yang saat ini tengah menghadapi masalah besar dalam 
menjaga ketahanan energi, selayaknya mampu merumuskan kebijakan yang lebih terarah serta melakukan 
pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. 

Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (cDm) merupakan peluang yang 
perlu lebih dimaksimalkan pemanfaatannya. CDM menjadi salah satu mekanisme fleksibel demi  mendukung 
upaya pengurangan emisi karbon sesuai kerangka protokol kyoto, selain juga untuk mendukung pencapaian 
pembangunan berkelanjutan. masih adanya berbagai hambatan, termasuk belum adanya peraturan khusus 
tentang pelaksanaan cDm di indonesia  maupun iklim investasi yang belum kondusif, menyebabkan indonesia 
masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara berkembang ”non-annex i” lainnya dalam pemanfaatan 
mekanisme ini.
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Di sisi lain, HcFc sebagai bahan pengganti sementara untuk cFc tetap memberikan dampak negatif dalam 
perusakan ozon, meskipun oDp-nya jauh lebih kecil. penggunaan HcFc bersifat sementara hingga tahun 2040 
sehingga penggunaannya sudah mulai harus dibatasi. Demikian juga untuk bpo metil bromida,   berbagai 
alternatif pengganti non-bpo untuk kebutuhan  pergudangan dan pembasmi hama telah diupayakan, kecuali 
untuk keperluan karantina dan pra-pengapalan, mengingat  beberapa negara importir masih mewajibkan 
fumigasi dengan metil bromida sebelum  pengapalan. 

peningkatan kerja sama antara semua pihak, termasuk  dengan pemerintah daerah dan masyarakat madani, 
sangat diperlukan dalam pengawasan impor, peredaran, dan penggunaan bpo. oleh karena itu, upaya 
sosialisasi kepada masyarakat luas tetap perlu dilanjutkan.

pengembangan energi alternatif, apapun sumbernya, memerlukan pengaturan dan kajian mendalam  sehingga 
tidak menimbulkan dampak ikutan yang membuat pengembangannya menjadi tidak efektif. beberapa sumber 
energi alternatif yang sudah sangat siap untuk dimanfaatkan adalah panas bumi, biofuel (dengan kebijakan 
pemilihan bahan baku yang tepat), serta energi air (hydro energy).  Program penghematan dan diversifikasi 
energi, sebagai upaya menghadapi isu ketahanan energi, perlu diperkuat melalui penetapan target yang lebih 
terukur.  evaluasi yang mencakup kuantitatif sebaiknya juga dilakukan agar keberhasilan program penghematan 
energi dapat lebih terukur.

MASALAH ENERGI

penggunaan energi nasional yang 
masih boros dan ketergantungan energi 
terhadap energi fosil, terutama minyak 
bumi, merupakan dua permasalahan inti 
penyediaan energi yang harus diselesaikan. 
Dari berbagai jenis sumber energi non-
fosil yang cukup berlimpah, hingga saat 
ini porsi pemanfaatannya masih sangat 
rendah. tantangannya adalah bagaimana 
agar porsi penggunaan energi non-fosil 
ini dalam pemenuhan kebutuhan energi 
nasional menjadi semakin besar. 

khusus mengenai upaya menanggulangi 
pemborosan pemanfaatan energi, upaya  
menyadarkan masyarakat bahwa energi 
yang dikonsumsi adalah tidak murah 

merupakan tantangan yang harus dihadapi. selain itu, masih rendahnya harga jual beberapa jenis energi yang 
masih disubsidi juga merupakan salah satu penyebab dari pemborosan pemanfaatan energi. oleh karena itu, 
tantangan penyediaan energi berikutnya adalah menyediakan energi sesuai dengan harga keekonomiannya.

sektor pemakai bahan bakar minyak terbesar adalah transportasi. karena itu, penghematan pada sektor 
transportasi perlu dilaksanakan secara lebih intensif melalui perbaikan sistem transportasi. salah satu 
caranya adalah dengan memberi dorongan dan bantuan pemerintah daerah untuk membangun transportasi 
massal yang efisien, terutama di kota-kota yang mulai padat lalu lintasnya. Penataan ruang yang efisien juga 
akan sangat menghemat penggunaan energi untuk mobilitas masyarakat sehingga diperlukan  kebijakan 
tegas dan komprehensif dalam penataan dan pemanfaatan ruang perkotaan. upaya lain yang dapat dilakukan 
di sektor transportasi adalah mendorong pemanfaatan transportasi pribadi yang lebih hemat energi seperti 
mobil hemat energi, atau pembatasan kapasitas mesin kendaraan pribadi. 

pemakai energi terbesar lainnya adalah industri. untuk itu, penghematan dapat dilakukan dengan memberi 
kemudahan bagi peremajaan mesin-mesin industri yang sudah tua. selain itu, audit energi perlu dilakukan 
untuk menentukan alternatif penggunaan energi yang paling hemat. 
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kotak 7.1
PEMANASAN GLOBAL DAN PERUBAHAN IKLIM
Disarikan dari Kompas, 23 Juni 2007 dan http://www.answer.com

berbagai kegiatan ekonomi manusia, khususnya yang berkaitan dengan 
produksi dan konsumsi energi, menghasilkan gas buang yang mengotori 
atmosfer bumi. gas buang tersebut, atau kadang disebut gas rumah 
kaca, antara lain terdiri dari metana (cH4), nitrogen oksida (no), dan 
karbon dioksida (co2) yang merupakan komponen terbesar. emisi gas 
rumah kaca tersebut kemudian membentuk suatu “selubung” atmosfer 
yang menghambat pelepasan panas ke luar atmosfer. radiasi yang 
dipancarkan matahari akan berubah menjadi panas saat menyentuh 
permukaan bumi. sebagian panas ini kemudian diserap bumi, 
sebagian lagi dipantulkan kembali ke angkasa dalam bentuk sinar 
infra merah atau energi panas. karena adanya selubung gas rumah 
kaca, sebagian panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi tidak 
mampu menembus atmosfer dan dipantulkan kembali ke permukaan.  
akibatnya, temperatur bumi pun meningkat dan timbul apa yang disebut 
efek rumah kaca. kenaikan suhu global ini diprediksi mencapai 1,8 oc 

sampai 4oc pada tahun 2100 dan berpotensi mengubah iklim dan cuaca secara ekstrem. prof. emil 
salim pernah memaparkan bahwa lama usia satu kilogram gas dalam atmosfer adalah 50-200 tahun 
untuk karbon dioksida, 12 tahun untuk metana, dan 114 tahun untuk nitrogen oksida.

penggantian mesin-mesin hemat energi 
pada industri perlu diperkenalkan 
melalui kebijakan untuk mempermudah 
pengadaan mesin tersebut. kebijakan ini 
dapat berupa pengurangan pajak impor 
serta kebijakan insentif tarif dan non-tarif 
yang mungkin.

Upaya diversifikasi energi dilakukan dengan 
menyusun kebijakan insentif berupa 
keringanan pajak untuk meningkatkan 
pemanfaatan dan fabrikasi domestik 
peralatan energi terbarukan (mikro hidro, 
tenaga surya, tenaga angin). Hambatan-
hambatan berupa pricing policy, perijinan, 
kebijakan pajak dan retribusi, pertanahan, 
tata ruang, dan konflik tata guna lahan 
yang menghambat pemanfaatan energi 
terbaharukan harus segera diselesaikan. 

produksi biofuel, sebagai salah satu alternatif energi yang dapat diperbaharui, secara massal segera 
dilaksanakan untuk dapat mencapai skala ekonomis. pemilihan jenis komoditas yang dikembangkan harus 
dilakukan secara selektif,  mengingat beberapa komoditas secara ekonomis tidak layak dikembangkan. 
penetapan jenis, lokasi, luas lahan, serta mekanisme produksi dan distribusi pemanfaatan biofuel harus segera 
dilakukan secara nasional dan dapat disepakati  bersama. Hambatan-hambatan kelembagaan, pembagian 
kewenangan, dan koordinasi antarinstansi pemerintah harus segera diselesaikan agar pada saatnya biofuel 
dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebuah aktivitas penambangan pasir di bantaran sungai di daerah Larangan 
kabupaten brebes, Jawa tengah yang berhulu di perbukitan kering. penghijauan 
kembali dan perlindungan kasawan sumber air merupakan upaya yang harus 
dilakukan untuk untuk menjamin fungsi lingkungan hidup, termasuk pelarangan 
penambangan pasir sungai.
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Dampak pemanasan global di indonesia sudah mulai tampak, antara lain: (1) kenaikan temperatur 
udara sekitar 0,3 oc sejak 1990; (2) perubahan musim yang ditunjukkan oleh adanya pola curah 
hujan yang tidak menentu, banjir dan longsor, sementara di tempat lain mengalami kekeringan; (3) 
permukaan air laut naik sehingga mengakibatkan potensi hilangnya beberapa pulau kecil, garis pantai 
akan mundur lebih dari 60 cm ke arah darat, nelayan kehilangan tempat tinggal, makin meluasnya 
intrusi air laut, rusaknya ekosistem hutan bakau, perubahan sifat biofisik dan biokimia di zona pesisir,  
dan timbul perbedaan tingkat air pasang dan surut di beberapa daerah aliran sungai; (4) di sektor 
perikanan terjadi pemutihan karang, jumlah terumbu karang akan menurun dan komposisi ikan laut 
berubah, terganggunya kehidupan ikan jenis tertentu, migrasi ikan ke wilayah lain yang lebih dingin, 
serta kepunahan beberapa spesies; (5) di sektor kehutanan terjadi kepunahan beberapa spesies flora 
fauna karena tidak mampu beradaptasi dan kebakaran hutan karena peningkatan suhu; (6) di sektor 
pertanian terjadi keterlambatan musim tanam atau panen sehingga ketahanan pangan terganggu; 
dan (7) di sektor kesehatan, terjadi peningkatan frekuensi penyakit tropis seperti malaria dan demam 
berdarah.

persoalan yang dihadapi indonesia yang terkait dengan isu perubahan iklimnya jauh lebih kompleks 
dari sekadar isu deforestasi dan emisi karbon. sementara itu, isu ekologi-sosiologis sejauh ini terkesan 
tidak disentuh. selain menjawab persoalan-persoalan akibat perubahan iklim dengan mencegah 
penggundulan hutan dan “mencari uang receh”, persoalan mendasar menyangkut krisis sosial sebagai 
akibat dari krisis ekologi sama sekali belum dijawab. indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan 
terhadap isu perubahan iklim sehingga matriks belajar bersama untuk memahami syarat sosial ekologis 
negara kepulauan menjadi penting. Jika wilayah kepulauan ini terendam akibat permukaan air laut naik 
1 meter, urusannya adalah mengevakuasi 60-70 juta manusia. Hal lain yang harus dipertimbangkan 
adalah keterbatasan sumber daya alam dan kebutuhan akan konservasi energi. pada saat yang 
sama, kapitalisme global yang didukung mekanisme internasional mendorong indonesia memperluas 
eksplorasi sumber daya alam. Kondisi ini menafikan kompleksitas masalah perubahan iklim global. 

perundingan di meja negosiasi tak terlepas dari siapa yang memimpin. sebagai contoh, dalam 
perundingan unFccc tentang perdagangan karbon, misalnya, negara seperti indonesia “dipaksa” 
berhitung tentang berapa dolar yang didapatkan dari mekanisme pembangunan bersih (cDm) yang 
dilakukan. padahal, persoalannya tidak sesederhana itu. perubahan tidak akan terjadi kalau yang 
kemudian berlaku adalah business as usual, tanpa perubahan sikap institusional, selain juga terkait 
dengan bagaimana interaksi rakyat dengan ekosistem di sekelilingnya. selain itu, jurang kesenjangan 
antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat pun sangat lebar. Dalam konteks ini, bantuan 
australia untuk omzet karbon di papua yang mensyaratkan larangan deforestasi seharusnya dibawa ke 
dalam konteks masyarakat setempat. Dari sisi ekologi larangan deforestasi di papua mungkin tepat 
karena lapisan tanah teratas (top soil) akan hilang akibat curah hujan yang tinggi. namun, di sisi lain 
larangan itu seharusnya tidak merugikan masyarakat. 

Yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka tetap 
dapat memanfaatkan hasil hutan sekaligus menjaga fungsi konservasinya. Konflik terjadi akibat 
ketidakmengertian dan kesalahpahaman yang tidak diluruskan. pada kenyataannya, pendidikan kepada 
masyarakat secara langsung sesungguhnya sangat sulit. kendala utama adalah tidak banyak orang 
yang mau nongkrong di perdesaan dan membina sebuah kelompok masyarakat secara tekun. metode-
metode pendidikan masyarakat yang tepat amat dibutuhkan agar pendekatan semacam ini bisa 
berhasil. beberapa program pendidikan ke masyarakat yang sudah tersedia dananya adalah program 
untuk mengatasi kebakaran hutan. 

program dengan pendekatan sosial ekologis ini dilakukan dengan merumuskan tiga maksim yang 
mesti secara simultan dipenuhi. maksim pertama adalah pemenuhan keamanan masyarakat agar tidak 
terjadi konflik tata guna fungsi lahan seperti terjadi di Lembata yang akan dijadikan ladang eksplorasi 
tembaga. Kedua, mendefinisikan kembali produktivitas sebagai produktivitas dalam memenuhi syarat 
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kualitas hidup. ketiga, keberlangsungan layanan alam yang merupakan dasar ekonomi berbasis 
lingkungan. menjadi tidak ada artinya ketika indonesia mengeksplorasi minyak dan gas buminya yang 
sudah menghasilkan penerimaan US$ 300 juta, tetapi tak berbuat apa-apa untuk mengembangkan 
sumber energi murah dan bahan bakar non-fosil, misalnya angin. Hal serupa terjadi jika indonesia tidak 
dapat menggunakan dana adaptasi untuk membenahi tata kelola hutan dan pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan. 

ketimpangan dalam pendekatan masalah perubahan iklim harus mulai diatasi dengan kolaborasi 
yang sungguh-sungguh antarsektor dan antara masyarakat-pemerintah. Langkah-langkah ini sebagai 
persiapan menghadapi konferensi para pihak (cop) ke-13 kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa 
mengenai perubahan iklim (unFccc) mendatang. strategi indonesia harus berbasis komunitas dengan 
cakupan regional. kalau tidak, semua yang dibicarakan di tingkat global terlepas dari situasi sosial yang 
ada di masyarakat. 

Langkah yang perlu segera dilakukan adalah menyesuaikan model perubahan iklim yang ada sekarang 
dengan faktor-faktor lokal/indigenous, dengan memerhatikan posisi masyarakat dalam tata ekologi-
sosial dengan keuntungan ekologis bagi masyarakat. perlu disadari bahwa perubahan sosial ekologis 
akan membawa perubahan ekonomi jangka panjang. selanjutnya perlu dirunut bagaimana partisipasi 
indonesia selama ini dalam konvensi dan protokol. selain itu, juga dibutuhkan matriks belajar bersama 
untuk mengurus pemenuhan syarat sosial ekologis wilayah kepulauan sebagai bentuk pengelolaan 
krisis menghadapi dampak perubahan iklim. matriks belajar bersama ini juga perlu diperluas ke dalam 
cakupan regional, yakni asia tenggara. 

Jika faktor-faktor ekologi-sosiologis ini terabaikan, apa pun yang dilakukan untuk menanggulangi 
dampak perubahan iklim bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan di atas pasir.
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Gambar 7.12
guntingan koran media indonesia, rabu 1 september 2007 memaparkan pemberitaan bertajuk pemanasan global yang sedang menjadi isu internasional selama 
bulan agustus-september 2007. “Debt to the nature swap” atau konversi hutang luar negeri untuk proyek-proyek lingkungan lingkungan hidup merupakan salah 
satu alternatif mengatasi perubahan iklim dalam kerangka kerjasama global yang bersifat afirmatif dan sekalgus sebagai kelanjutan Protokol Kyoto.
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target 10:
MENURUNKAN SEBESAR SEPARUH, PROPORSI PENDUDUK tANPA AKSES tERHADAP 
SUMBER AIR MINUM YANG AMAN DAN BERKELANjUtAN SERtA FASILItAS SANItASI 
DASAR PADA 2015

7.2.1.  INDIKAtOR

target menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan 
serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya antara tahun 1990 sampai 2015 merupakan bagian dari 
pencapaian pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup.  pembangunan lingkungan hidup dalam konteks 
ini dipantau dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total) (%)
2. proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perdesaan) (%)
3. proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perkotaan) (%)
4. cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (kk)
5. proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total) (%)
6. proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perdesaan) (%)
7. proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perkotaan) (%)

 
7.2.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

aIr MInuM

Air minum adalah kebutuhan dasar setiap penduduk. Terdapat beberapa pemahaman tentang definisi air 
minum. akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum dapat dilihat melalui lima indikator, yaitu: 
kualitas, kuantitas, kontinuitas, kehandalan sistem penyediaan air minum (reliable), serta kemudahan baik 
harga maupun jarak/waktu tempuh (affordable).

untuk memotret kondisi tersebut, dalam Laporan perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium 
(Millennium Development Goals) Indonesia Tahun 2004 (Bappenas dan PBB, 2004) disebutkan tiga definisi 
pendekatan (proxy) air minum. Definisi ini lebih menjelaskan air dalam arti sumber air yang terlindungi 
(improved water source). Namun definisi ini juga dapat dirujuk sebagai sumber air untuk air minum. Sumber air 
yang terlindungi meliputi: Pertama, air perpipaan, yaitu air dengan kualitas yang dapat diandalkan (reliable) 
dan lebih sehat dibandingkan dengan sumber air lainnya. Kedua adalah air dengan sumber yang terlindungi, 
yaitu air dengan kualitas sumber air yang mempertimbangkan konstruksi bangunan sumber airnya serta jarak 
dari tempat pembuangan tinja terdekat. Jarak yang layak antara sumber air dan tempat pembuangan tinja 
terdekat adalah lebih dari 10 meter. sumber-sumber air demikian meliputi air perpipaan, air pompa, air dari 
sumur atau mata air yang dilindungi, dan air hujan. Ketiga adalah air dengan sumber yang tidak terlindungi, 
artinya jarak antara sumber air dan tempat pembuangan tinja kurang dari 10 meter. sumber air demikian 
menurut definisi ini kemungkinan besar akan terkontaminasi limbah tinja.

Dalam Laporan perkembangan pencapaian tujuan pembangunan  milenium (Millennium Development Goals) 
indonesia tahun 2007, informasi mengenai tiga perbedaan kualitas sumber air tersebut dipandang masih 
relevan untuk menjelaskan pencapaian target menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber 
air minum yang aman dan berkelanjutan pada 2015. acuan target mDgs ini adalah yang memenuhi kondisi/
definisi kedua. 

Proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total) (%). berdasarkan 
data ketersediaan sumber air diperoleh gambaran bahwa pencapaian target untuk sumber air perpipaan 
menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. pada tahun 1992, pelayanan air minum perpipaan 
hanya dinikmati oleh sekitar 14,7 persen rumah tangga. pada tahun 2000 sudah sekitar 19,2 persen rumah 
tangga yang mendapatkan akses pada air minum perpipaan. pada tahun 2006, rumah tangga yang dapat 
mengakses pada air minum perpipaan justru menurun menjadi 18,4 persen. sementara itu untuk rumah tangga 
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yang mendapatkan akses pada air minum nonperpipaan yang terlindungi, kecenderungannya justru meningkat 
relatif konstan. Jika rumah tangga yang mendapatkan akses air minum non-perpipaan yang terlindungi pada 
tahun 1994 hanya sekitar 38,2 persen, maka pada tahun 2000 angka tersebut sudah mencapai sekitar 43,4 
persen, dan terus meningkat  hingga 57,2 persen pada tahun 2006. 

Kondisi pencapaian akses air minum dengan berbagai definisi tersebut mempunyai gambaran yang berbeda 
dipandang dari segi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, khususnya kondisi pencapaian pelayanan 
air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan yang terlindungi.

Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perdesaan) (%) dan proporsi 
rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perkotaan) (%). pencapaian akses rumah 
tangga pada pelayanan air minum perpipaan di kawasan perkotaan dari tahun ke tahun senantiasa lebih tinggi 
dibandingkan dengan rumah tangga di kawasan perdesaan. Jika pada tahun 1992 rumah tangga di perdesaan 
yang mampu mengakses pelayanan air minum perpipaan hanya sekitar 5,5 persen, maka akses rumah tangga 
di perkotaan dapat mencapai 35,3 persen. meskipun demikian, akses rumah tangga di perdesaan terhadap 
air minum perpipaan meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 6,9 persen (tahun 2000) menjadi 
9 persen (tahun 2006). sebaliknya, akses rumah tangga di perkotaan terhadap air minum perpipaan justru 
menurun dalam 5 tahun terakhir dari 36,2 persen (tahun 2000) menjadi hanya 30,8 persen (tahun 2006). 
 

persentase rumah tangga di kawasan perkotaan yang dapat mengakses pelayanan air minum non-perpipaan 
yang terlindungi senantiasa lebih tinggi dari rumah tangga di perdesaan. pada tahun 1994, sekitar 52,1 
persen rumah tangga di perkotaan mampu mengakses pelayanan air minum non-perpipaan yang terlindungi, 
sementara untuk rumah tangga di perdesaan hanya 30,9 persen. Demikian pula untuk tahun 2000, masing-
masing 55,5 persen di perkotaan dan 35,6 persen di perdesaan. antara tahun 2003-2005, rumah tangga di 
kawasan perkotaan sempat mengalami penurunan akses pada pelayanan air minum non-perpipaan, namun 
membaik kembali pada tahun 2006 menjadi 87,6 persen. sementara itu rumah tangga di kawasan perdesaan 
menikmati akses yang meningkat tajam mecapai  52,1 persen pada tahun 2006. berdasarkan pencapaian 
tahun 2006 tersebut, maka target pencapaian mDgs tahun 2015 untuk kawasan perkotaan telah terlampaui, 
khususnya target menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan 
berkelanjutan untuk air minum non-perpipaan yang terlindungi.

analisis lebih lanjut perihal akses air minum, khususnya air minum non-perpipaan yang terlindungi, ditinjau 
dari segi pencapaiannya secara regional menunjukkan masih banyaknya daerah yang pencapaian targetnya 
di bawah angka nasional. Daerah tersebut berturut-turut dari yang terendah adalah provinsi bangka belitung 
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(33,9), bengkulu (36,5), papua (38,7), nanggroe aceh Darussalam (41,4), kalimantan tengah (41,6), 
Lampung (43,9), sulawesi barat (45,5), irian Jaya barat (46,5), riau  (46,6), dan Jambi (46,9).

beberapa provinsi tersebut ternyata merupakan daerah dengan proporsi jumlah penduduk miskin yang 
tinggi, terutama papua, papua barat, gorontalo, nanggroe aceh Darussalam, sulawesi tengah, nusa tenggara 
barat, bengkulu, sulawesi barat, dan sumatera selatan. problema kemiskinan di daerah tersebut diduga erat  
hubungannya dengan rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum non-perpipaan yang terlindungi. 
provinsi papua, nanggroe aceh Darussalam, Lampung, dan bengkulu merupakan provinsi yang penting 
mendapatkan perhatian peningkatan pelayanan air minum yang layak, mengingat provinsi-provinsi tersebut 
merupakan salah satu daerah kantong kemiskinan tertinggi.

Gambar 7.14
pelayanan air minum perpipaan, 
menurut Desa dan kota, tahun 
1992-2006 (dalam %)

sumber:
survey sosial ekonomi nasional 
(bps, berbagai tahun)

Gambar 7.15
pelayanan air minum non-
perpipaan terlindungi, menurut 
Desa dan kota, tahun 1992-
2006 (dalam %)

sumber:
survey sosial ekonomi nasional 
(bps, berbagai tahun)
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SANITASI DASAR

pencapaian berikutnya dalam target 10 yang perlu dilaporkan adalah menurunkan proporsi penduduk tanpa 
akses terhadap fasilitas sanitasi dasar. secara umum, prestasi yang diraih oleh berbagai kebijakan, program, 
dan proyek agar mampu berdampak pada perbaikan kualitas sanitasi telah menunjukkan hasil memuaskan. 

Dari segi proporsi rumah tangga di perdesaan dan perkotaan dengan akses pada fasilitas sanitasi yang 
layak, terdapat perkembangan yang senantiasa meningkat dari 30,9 persen (tahun 1992), menjadi 69,3 
persen (tahun 2006). sementara itu target tentatifnya pada tahun 2015 adalah 65,5 persen. Dengan demikian, 
target menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 
tahun 2015 telah terlampaui pencapaiannya pada tahun 2006. 

Proporsi rumah tangga di perdesaan dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak ternyata menunjukkan 
perkembangan yang sangat baik. Jika pada tahun 1992 proporsi ini hanya mencapai 19,1 persen dan 
meningkat pada tahun 2000  menjadi 52,3 persen, maka rumah tangga dengan akses sanitasi layak pada 
tahun 2006 telah mencapai 60,0 persen. pencapaian tahun 2006 untuk kawasan perdesaan telah berhasil 
melampaui target mDgs.

kondisi serupa juga telah dicapai oleh rumah tangga di perkotaan.  Proporsi rumah tangga di perkotaan 
dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak meningkat antara tahun 1992 sampai tahun 2004, yaitu 
57,5 persen (tahun 1992)  menjadi 80,5 persen (tahun 2004). pada tahun 2006 proporsi rumah tangga di 
perkotaan dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak telah mencapai 81.8 persen. Hasil ini menunjukkan 
bahwa pencapaian target pemenuhan fasilitas sanitas dasar telah terpenuhi pada tahun 2006.

keberhasilan peningkatan akses rumah tangga di perdesaan pada sanitasi yang layak tidak terlepas dari hasil 
berbagai program pembangunan yang menyediakan fasilitas pembangunan prasarana dasar seperti program 
pembangunan prasarana Desa tertinggal (1994-1998), program pembangunan air bersih dan sanitasi Dasar 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Water and Sanitation Support Program/Wss) (1996-2002), dan 
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program pengembangan kecamatan (1998-2005). sementara itu kehadiran program-program lain seperti Water 
and Sanitation Support Program for Low Income Community (WssLic), program penanggulangan kemiskinan di 
perkotaan (p2kp), Waspola, pamsimas, dan sejenisnya untuk menyediakan fasilitas pembangunan sanitasi layak 
masih sangat dinantikan di kawasan perkotaan. program-program ini diperlukan dalam rangka meningkatkan 
kualitas prasarana dasar yang terkait dengan pencapaian target mDgs seperti sanitasi dan air minum.

kualitas pencapaian target mDgs, khususnya pencapaian sanitasi yang layak per provinsi, menarik untuk 
dicermati. beberapa provinsi yang mempunyai persentase penduduk miskin rendah ternyata mempunyai 
pencapaian akses sanitasi layak yang masih rendah. mereka adalah provinsi sumatera barat, kalimantan 
tengah, maluku utara, Jambi, Jawa barat, kalimantan barat, kalimantan selatan, bangka belitung, dan 
banten. 

sebaliknya, terdapat pula provinsi dengan persentase penduduk miskin tinggi namun mempunyai pencapaian 
sanitasi yang layak sangat baik. mereka adalah provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Lampung, Jawa timur, dan 
Jawa tengah. provinsi-provinsi ini sebagian besar rumah tangganya tercatat mempunyai akses fasilitas sanitasi 
layak lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain. pencapaiannya melebihi angka nasional proporsi rumah 
tangga di perdesaan dan perkotaan dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak. sebagian besar daerah 
yang mempunyai persentase penduduk miskin besar mempunyai persoalan dalam hal pemenuhan akses 
sanitasi layak. provinsi sulawesi barat dan nusa tenggara barat merupakan provinsi yang perlu mendapatkan 
perhatian.

7.2.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

AIR MINUM

pencapaian target menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum pada 2015 
mempunyai dimensi tantangan yang beraneka ragam, sebagaimana berikut:

Pertama, cakupan pembangunan yang sangat besar. y  sebaran penduduk yang tidak merata, serta 
beragamnya wilayah indonesia (yang meliputi pantai-pegunungan-pedalaman-bantaran sungai-kota-
desa), menjadi tantangan yang tidak mudah diselesaikan. Hal ini membutuhkan visi strategi yang 
fleksibel dan harus mengakomodasi potensi lokal. Kondisi ini juga berimplikasi pada pendanaan yang 
tidak sedikit. Bahkan beban pendanaan semakin besar apabila definisi kualitas air minum ditingkatkan 
dari non-perpipaan terlindungi menjadi sistem air minum perpipaan (safe drinking pipe water). Hampir 
semua provinsi dengan persentase penduduk miskin yang  tinggi mempunyai masalah pemenuhan 
akses air minum. persoalan akses air minum hampir menyebar rata di semua daerah.
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Kedua, keterbatasan sumber pendanaan y . kemampuan pendanaan dari sumber pemerintah  terbatas. 
Hal ini membutuhkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan air minum 
dan sanitasi yang layak. sayangnya, keterlibatan pihak dunia usaha hingga tahun 2006 masih tergolong 
rendah, khususnya pada penyediaan prasarana air minum layak di wilayah perdesaan dan perkotaan 
pinggiran. 

Ketiga, penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku y . Hal ini disebabkan oleh perubahan 
tata guna lahan yang mengurangi daerah tutupan tanah yang berakibat  semakin menurunnya daya 
dukung hutan terhadap sistem siklus air. penyebab lain adalah aktivitas manusia yang mengeluarkan 
zat pencemar ke badan air seperti limbah pabrik/industri, limbah rumah tangga, sampah padat, 
serta tangki septik di rumah tangga yang tidak memenuhi syarat konstruksi. saat ini, ketersediaan 
air baku di pulau Jawa dan pulau bali telah mendekati titik kritis, terutama saat musim kemarau. 
sementara, aktivitas penambangan ilegal ikut menyumbang dalam pencemaran kualitas air di badan 
air di beberapa wilayah indonesia (baik sungai maupun danau). Di sisi lain,  perubahan iklim global 
diperkirakan akan berdampak signifikan, terutama dalam hal ketersediaan air baku sepanjang tahun 
pada siklus dasawarsa mendatang. 

Keempat, mengingat jumlah kepadatan penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi, maka faktor  y
penduduk juga merupakan tantangan yang klasik. peningkatan kepadatan dan jumlah penduduk di 
perkotaan disebabkan oleh faktor urbanisasi.  peningkatan ini disebabkan pula oleh perubahan status 
wilayah perdesaan menjadi sub-urban yang akhirnya akan menjadi urban (perkotaan). ini menjadi 
tantangan tersendiri mengingat perubahan tersebut tidak serta merta diikuti dengan perubahan 
perilaku penduduk/masyarakatnya dari desa ke kota. perilaku tersebut antara lain membuang sampah 
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sembarangan, pola penggunaan air minum dari sungai, serta lahan perumahan yang tidak teratur. 
perilaku tersebut ikut mempengaruhi kualitas dan kuantitas air minum di perkotaan.

Kelima, masalah  kemiskinan yang diderita penduduk turut menjadi penyebab rendahnya  y
kemampuan penduduk untuk mengakses air minum yang layak. sebaliknya, cakupan penyediaan 
air minum layak yang rendah mengakibatkan masyarakat miskin membayar mahal untuk mendapatkan 
air minum layak tersebut. masyarakat miskin membayar hingga 20 persen dari pendapatan mereka 
untuk mendapatkan air minum layak  (studi Waspola, 2006). 

Keenam, lemahnya kemampuan manajerial operator air minum. y  Hal ini berdampak pada stagnasi 
produksi air minum perpipaan dalam kurun waktu 1992-2002, masih tingginya angka kebocoran, 
serta kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan masih di bawah standar air minum yang  sehat. 

persoalan air minum mempunyai kecenderungan dan tantangan yang kritis. air minum merupakan konsumsi 
yang vital bagi kehidupan, namun demikian, permintaannya masih belum seimbang dengan produksi dan 
fasilitas penyediaan.

melihat pencapaian target mDgs khususnya bidang air minum yang masih stagnan,  beberapa upaya harus 
dilakukan dengan serius. upaya yang diperlukan ini berlandaskan pada pilar-pilar peningkatan pengetahuan 
akan penyediaan air minum, kerjasama para pemangku kepentingan, pengembangan kemampuan masyarakat 
lokal dalam penyediaan air minum, serta konservasi sumber air baku.

Penguatan peraturan perundangan serta kebijakan mengenai air minum. saat ini telah diterbitkan uu 
nomor 7 tahun 2004 tentang sumber Daya air (sDa). Dalam undang-undang ini dijelaskan  pengaturan sumber 
daya air dari hulu hingga hilir. sebagai turunan uu sDa ini, dikeluarkan pp nomor 16 tahun 2005 tentang 
sistem penyediaan air minum. selanjutnya, dalam pelaksanaannya telah dirumuskan kebijaksanaan nasional 
pembangunan air minum dan penyehatan Lingkungan berbasis masyarakat, termasuk di antaranya peraturan 
menteri pekerjaan umum no.20/prt/m/2006 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan 
sistem penyediaan air minum (ksnp-spam) sebagai rujukan strategis dalam penyediaan air minum yang 
efektif dan berkesinambungan. Diharapkan, melalui mekanisme insentif dan disinsentif dalam peraturan 
perundangan ini, pencapaian tujuan mDgs menjadi lebih terpacu serta laju perusakan atas sumber daya air 
menjadi lebih berkurang.

Penguatan kelembagaan penyelenggara penyediaan air minum. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
kualitas manajemen operator air minum sehingga penyelenggaraannya menjadi lebih efektif dan efisien serta 
tepat sasaran kepada masyarakat miskin, sesuai dengan amanat mDgs.

Kerjasama para pemangku kepentingan. Dari sisi pemerintahan, terdapat banyak institusi yang terlibat dalam 
penyediaan air minum di masyarakat. selain itu, sifat air  yang lintaswilayah menyebabkan pengaturannya pun 
menjadi tanggung jawab banyak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. oleh karena itu, 
koordinasi dan kerjasama dalam kesetaraan menjadi kata kunci dalam pelibatan para pemangku kepentingan 
tersebut. selanjutnya,  peran swasta dalam penyediaan air minum juga perlu ditingkatkan, baik di perkotaan 
maupun perdesaan, baik dalam lingkup Corporate Social Responsibility (csr) maupun kemitraan swasta di 
sektor publik (Public Private Partnership).

Penguatan sistem informasi manajemen, termasuk di dalamnya adalah pendataan. Hal ini menjadi bagian 
tak terpisahkan dalam kegiatan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi program. selain itu, pendataan 
yang kuat akan mengurangi tumpang tindih antarprogram serta membantu identifikasi wilayah/penduduk yang 
kurang akses air minumnya. 

Advokasi mengenai penggunaan air minum yang sehat di masyarakat, termasuk di dalamnya adalah cara 
penyimpanan, merebus, menyajikan, serta pengolahan untuk kegiatan domestik lainnya. advokasi ini penting 
karena penyakit dengan perantaraan air (waterborn disease) tidak hanya disebabkan oleh sumber air minumnya 
melainkan juga karena perlakuan terhadap air tersebut di tingkat rumah tangga itu sendiri. oleh karena itu, 
advokasi di sini lebih diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai air minum dan pola 
penggunaannya. selain itu, advokasi tentang air minum juga perlu dilakukan terhadap seluruh pemangku 
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kepentingan  sebagai wujud tanggung jawab bersama. Dengan demikian, diharapkan muncul  pemihakan 
dalam prioritas program serta pembiayaan. 

Pengembangan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun 
pembiayaan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwasanya masyarakatlah yang paling tahu kebutuhan dan 
kemampuan mereka sendiri. selain meringankan beban pembiayaan pemerintah, dari pembelajaran selama 
ini, penyediaan air minum oleh masyarakat menempati peringkat keberlanjutan yang tinggi. kata kuncinya 
adalah rasa memiliki yang tinggi di masyarakat, yakni ketika mereka ditempatkan sebagai subyek dalam 
penyediaan air minum tersebut. 

Konservasi sumber air baku, termasuk di dalamnya  pengelolaan limbah industri maupun domestik. upaya ini 
meliputi pengaturan tata guna lahan berupa pengembalian fungsi lahan sebagai daerah tangkapan air hujan 
serta penanaman hutan yang gundul. selain itu, perlu dilakukan perbaikan badan air (sungai, danau, rawa, dan 
situ/embung) melalui pengawasan yang ketat atas buangan limbah industri. selanjutnya, di tingkat domestik 
perlu dilakukan perbaikan sarana sanitasi seperti tangki septik, saluran limbah cuci dan dapur, saluran 
drainase, serta sampah padat. Hal ini dilakukan untuk melindungi 40 persen lebih masyarakat pengguna air 
minum dari sumber non-perpipaan terlindungi agar tetap mendapatkan kualitas air yang memadai. 

SANITASI DASAR

berkaitan dengan masalah sanitasi dasar, terdapat beberapa  tantangan dalam rangka mencapai target 
penurunan proporsi penduduk tanpa akses fasilitas sanitasi dasar yang layak pada 2015, yaitu:

Pertama, pengetahuan penduduk tentang kualitas lingkungan yang masih rendah. y  masyarakat, 
terutama di perdesaan, kurang memahami pentingnya sanitasi bagi kesehatan mereka. Hal ini salah 
satunya dikarenakan  rendahnya pengetahuan mereka. kondisi ini menyebabkan banyak jamban yang 
tidak digunakan sebagaimana mestinya. rendahnya tingkat kesadaran juga menyebabkan pelayanan 
sarana sanitasi yang terbangun tidak dapat berkelanjutan. banyak fasilitas mandi-cuci-kakus (mck) 
yang dibangun tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, bahkan terabaikan. pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat, jajaran eksekutif, jajaran legislatif, dan pelaku dunia usaha harus ditingkatkan, 
agar memahami bahwasanya sanitasi berkaitan erat dengan kualitas hidup. bila masyarakat telah 
menyadari pentingnya sanitasi, khususnya berkaitan dengan kesehatan dan produktivitas, maka 
kebutuhan terhadap prasarana dan sarana sanitasi akan meningkat.

Kedua, persoalan sanitasi dasar bukan merupakan isu penting bagi kalangan politisi, pemerintah,  y
bahkan dunia usaha. mereka belum memahami pentingnya memberikan perhatian kepada sanitasi 
dasar yang layak dan sehat. masalah kesehatan lingkungan tampaknya dipandang sebagai ”isu aneh” 
untuk diangkat pada level pengambilan keputusan. rendahnya perhatian mereka pada masalah 
sanitasi dasar yang layak dan sehat digambarkan dari masih sedikitnya anggaran pendanaan untuk 
pembangunan sanitasi dasar. kepedulian dan kepekaan lebih tinggi dari kalangan pengambil 
keputusan bahwa masalah sanitasi sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan 
kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan, amat 
diperlukan di masa depan.

Ketiga, belum adanya kebijakan komprehensif lintassektor yang berupaya menyediakan fasilitas  y
sanitasi dasar yang layak dan sehat menyebabkan penanganan masalah sanitasi kurang diatasi. 
Di masa  depan, upaya peningkatan kualitas sarana sanitasi harus menjadi perhatian serius. perhatian 
ini diberikan dalam bentuk penyediaan dana dan pendampingan dalam pembangunan sarana yang 
memenuhi kriteria teknis dan standar kesehatan yang ditetapkan tetapi sekaligus mudah dioperasikan 
dan dipelihara oleh masyarakat.

Keempat, rendahnya kualitas bangunan tangki septik di perkotaan y . keterbatasan lahan di perkotaan 
semakin menyulitkan banyak pihak untuk membangun sistem pengolahan tinja individual dengan 
menggunakan tangki septik yang memenuhi syarat. tangki septik yang buruk menyebabkan kebocoran 
sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air minum dari sumur/pompa.  

Kelima, masih rendahnya masyarakat di kawasan perkotaan yang mendapatkan pelayanan  y
sistem pembuangan air limbah (sewerage system). Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk 
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di kawasan perkotaan tidak mampu diikuti oleh laju penyediaan prasarana dan sarana sistem 
pembuangan air limbah. rendahnya laju pembangunan sistem pembuangan air limbah bagi kota-
kota metropolitan dan besar pada umumnya disebabkan oleh semakin mahalnya nilai konstruksi dan 
semakin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai jaringan pelayanan, sementara di lain 
pihak kesediaan membayar (willingness to pay) dari masyarakat untuk pelayanan air limbah domestik 
masih sangat rendah sehingga tidak dapat menutup biaya pelayanan.

Keenam, tidak adanya pelayanan sanitasi yang layak berdampak pada kualitas kesehatan yang  y
rendah.  Hasil kajian aDb (1998) berjudul Strengthening of Urban Waste Management Policies and 
Strategies (ta nomor 2805-ino) menyebutkan, kualitas sanitasi yang buruk akan menyebabkan 
kerugian ekonomi sekitar rp 42,3 triliun per tahun atau 2 persen dari produk Domerstik bruto. 

upaya yang diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas sanitas meliputi:

Pertama y , mengembangkan kerangka kebijakan dan institusi. kepastian pembagian peran di 
antara institusi yang terlibat, termasuk menetapkan institusi yang memegang peran utama dalam 
pembangunan air limbah amat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sanitasi. termasuk pula 
dalam hal ini kesepakatan pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 
advokasi dan promosi kebijakan peningkatan kualitas sanitasi dasar diperlukan untuk menjadikan 
sanitasi dasar sebagai prioritas program pembangunan di pusat maupun daerah.

Kedua y , mengubah perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini ditempuh melalui metode cLts 
(Community Lead Total Sanitation), yang memicu masyarakat untuk mengubah kebiasaan buang air 
besar sembarangan menjadi lebih tertutup buangan tinjanya. selain itu, kegiatan seperti kampanye 
publik, mediasi, dan fasilitasi kepada masyarakat mengenai perlunya perilaku hidup bersih dan 
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target 11:
MENcAPAI PERBAIKAN YANG BERARtI DALAM KEHIDUPAN PENDUDUK MISKIN DI 
PEMUKIMAN KUMUH PADA tAHUN 2020

7.3.1.  INDIKAtOR

target melakukan perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada 
tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian pelaksanaan pembangunan masyarakat yang bersifat 
konservasi terhadap salah satu unsur lingkungan hidup. target ini dipantau dengan menggunakan indikator 
sebagai berikut:

1. proporsi rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah (%).

7.3.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

jaminan bermukim (secure tenure). Dalam dokumen pedoman mDgs, secure tenure didefinisikan sebagai 
rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah, baik secara pribadi maupun kelompok. menurut badan 
pusat statistik, pada tahun 2005 terdapat sekitar 85 persen rumah tangga di indonesia yang memiliki atau 
menyewa rumah yang mereka huni (82 persen hak milik dan tiga persen sewa). 

Masih terdapatnya  rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak1. menurut Departemen kesehatan, 
sebuah rumah dikategorikan sebagai rumah sehat apabila luas lantai hunian yang ditempati minimal 8 meter 
persegi per orang, sedangkan menurut badan kesehatan Dunia (World Health organization), sebuah rumah 
dikatakan sehat atau layak huni apabila luas lantai hunian per kapita minimal 10 meter persegi. pada tahun 
2006 masih terdapat penduduk indonesia yang tinggal di rumah yang kurang layak huni.   sekitar  4,98 persen 
rumah tangga pada tahun tersebut tercatat masih tinggal di rumah yang luas lantainya kurang dari atau sama 
dengan 19 meter persegi, sementara  16,35 persen rumah tangga masih tinggal di rumah yang berlantaikan 
tanah. Di sisi lain, menurut data 2006 di perkotaan, penduduk yang menggunakan atap sirap dan ijuk ada 
sekitar 1,98 persen, sedang yang menggunakan dinding dari bambu tercatat sekitar 5,11 persen. 

selain menghuni rumah yang kurang layak huni,  masih banyak pula dijumpai rumah tangga yang tinggal 
di permukiman kumuh. berdasarkan data statistik potensi Desa 2005, masih terdapat 6.190 desa (dari 

1 united nations (2003), Indicators for Monitoring the Millennium Developments.

sehat perlu digalakkan. perubahan perilaku masyarakat juga diperlukan untuk mengembangkan 
budaya penghargaan dan hukuman (reward and punishment) terhadap partisipasi masyarakat dalam 
meningkatkan kualitas lingkungan.

Ketiga y , meningkatkan kapasitas masyarakat  berdasarkan  pendekatan tanggap kebutuhan (demand 
responsive approach/demand driven), partisipatif, pilihan yang diinformasikan (informed choice), 
keberpihakan pada masyarakat miskin (pro-poor), gender, pendidikan, dan swadaya (self-financing)

Keempat y , mengembangkan model penyediaan fasilitas sanitasi dasar di perkotaan seperti program 
sanimas (sanitasi berbasis masyarakat). Hal ini menjadi jalan keluar untuk lahan perkotaan yang 
sempit, yakni dengan menyediakan sistem pengolahan tinja komunal. selain menghemat lahan, sistem 
yang dibangun lebih ramah lingkungan. pelibatan masyarakat ini dilakukan sejak  perencanaan awal, 
desain, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan  Dengan keterlibatan masyarakat, sistem ini 
diharapkan lebih berkelanjutan serta pendanaannya menjadi lebih ringan. 

Kelima y , mengembangkan sistem database dan informasi untuk sanitasi dasar. Hal ini akan membantu 
dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program sekaligus menjadi bahan baku untuk program 
advokasi dan kampanye publik. sistem database yang baik akan bermanfaat dalam pengalokasian 
sumber-sumber pembiayaan sanitasi dasar kepada masyarakat secara optimal. 
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sekitar 69.957 desa/kelurahan yang 
didata) dengan pemukiman kumuh, 
yang tersebar di 15.739 lokasi dan 
dihuni oleh 854.906 keluarga. kondisi 
tersebut disebabkan oleh beberapa hal 
seperti: (1) ketidakmampuan masyarakat 
berpendapatan menengah ke bawah untuk 
memiliki dan/atau menghuni rumah yang 
layak dan sehat; (2) penurunan kualitas 
lingkungan (environment degradation); 
(3) penurunan kualitas sumber daya 
manusia dan penurunan kualitas sosial 
masyarakat; (4) kegagalan sistem 
penyediaan perumahan yang tidak mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat terhadap hunian; dan (5) 
kegagalan pemerintah pusat dan daerah dalam mempertahankan alokasi biaya penyediaan dan pemeliharaan 
prasarana dan pelayanan perkotaan.

Rendahnya status hukum kepemilikan tanah. berdasarkan data bps  tahun 2004, persentase rumah 
tangga yang memiliki sertifikat BPN (Badan Pertanahan Nasional) atas tanah yang dibangun di daerah 
perkotaan baru mencapai 40,91 persen, sedangkan di daerah perdesaan hanya 19,15 persen. Jumlah ini 
menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2001 yakni 50,78 persen di kota dan 21,63 persen di daerah 
perdesaan. Walaupun demikian, pada tahun 2004 tersebut, 18 persen masyarakat perkotaan dan 25,55 
persen masyarakat perdesaan memiliki girik2 sebagai bukti hak mengusahakan/mengelola bidang tanah, yang 
melalui proses lebih lanjut dapat diusulkan untuk ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik dari BPN.

7.3.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

pencapaian mDgs untuk mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman 
kumuh dewasa ini menghadapi tantangan sebagai berikut:

Pertama, terjadinya kesenjangan ( y mismatch) dalam pembiayaan perumahan. sumber pembiayaan 
untuk kredit pemilikan rumah (kpr) pada umumnya berasal dari dana jangka pendek (deposito 
dan tabungan), sementara sifat kredit pemilikan rumah pada umumnya mempunyai tenor jangka 
panjang. belum adanya sumber pembiayaan perumahan jangka panjang selalu menjadi kendala bagi 
pengembangan pasar perumahan yang sehat. kesenjangan tersebut dalam jangka panjang menyebabkan 
pasar perumahan menjadi tidak sehat karena ketidakstabilan ketersediaan sumber pembiayaan.  
 
selain itu, pasar perumahan  sangat terpengaruh (volatile) terhadap perubahan ekonomi makro, resiko 
likuiditas, dan gejolak tingkat bunga. tidak adanya sumber pembiayaan perumahan jangka panjang dan 
belum beroperasinya lembaga fasilitas pembiayaan sekunder juga merupakan salah satu penyebab 
berkembangnya pola penjualan rumah sistem pre-sale. Dalam pola ini,  konsumen tidak membeli 
rumah tetapi membeli peta yang akan dibangun bila konsumen telah melunasi uang muka. kondisi 
tersebut secara tidak langsung merugikan konsumen dan juga menyebabkan pasar tidak sehat karena 
agunan (collateral) hanya berdasarkan kepada satu surat sampai rumah yang diinginkan terbangun, 
sehingga sulit untuk di-disclosure bila terjadi ingkar janji (wan prestasi, default).

Kedua, masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan. y  tingginya biaya administrasi 
perijinan yang dikeluarkan dalam pembangunan perumahan merupakan satu persoalan yang senantiasa 
dihadapi dalam pembangunan perumahan. biaya perijinan untuk pembangunan perumahan saat ini 
mencapai 20 persen dari nilai rumah. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena 
biaya tersebut akan diteruskan (pass-through) kepada konsumen sehingga semakin menjauhkan 
keterjangkauan (affordability) masyarakat terhadap harga yang ditawarkan.

Ketiga, pembiayaan perumahan yang terbatas dan pola subsidi yang memungkinkan terjadinya  y
salah sasaran. berbagai bantuan program perumahan tidak sepenuhnya terkoordinasi dan efektif. 
bantuan pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya dan berkelompok masih bersifat proyek 

2 Girik adalah surat pemilikan tanah yang belum tersertifikasi, yang sesungguhnya berupa surat pajak bumi
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Gambar 7.20
proporsi rumah tangga Dengan 
akses rumah tinggal tetap (%), 
tahun 1992-2006

sumber:
survey sosial ekonomi nasional 
(bps, berbagai tahun).
keterangan: proporsi rumah 
tangga dimaksud adalah rumah 
tangga yang memiliki atau 
menyewa rumah.
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Sebuah guntingan koran Kompas, Selasa 4 September 2007 yang 
memberitakan masalah kelangkaan air bersih di kabupaten belu, provinsi 
nusa tenggara timur. tampak sumur gali di salah satu desa di kabupaten 
belu provinsi nusa tenggara timur yang dibangun perkumpulan masyarakat 
penanggulangan bencana ntt pada 2006 sedang ditinjau peneliti oXFam.
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dan kurang menjangkau kelompok sasaran. bantuan pembangunan rumah susun sederhana sewa 
(rusunawa) bagi kelompok sasaran yang belum mampu membeli rumah masih mengandalkan dana 
hibah pemerintah dan penyertaan modal negara melalui dana apbn.

pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau dilakukan dengan menitikberatkan kepada 
masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. beberapa langkah yang telah dilakukan adalah pemberian 
subsidi kredit pemilikan rumah (kpr/kprs) bagi masyarakat yang berpendapatan rendah yang akan memiliki 
rumah, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpendapatan rendah yang 
belum mampu untuk memiliki rumah, fasilitasi pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk 
mendorong investasi swasta, fasilitasi pembangunan dan perbaikan perumahan swadaya, serta meningkatkan 
penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana. Dalam rangka mengembangkan 
sumber pembiayaan perumahan (secondary mortgage facilities), pemerintah telah mendirikan pt. sarana 
multigriya Finansial sebagai wahana pembiayaan pembangunan perumahan. 

untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mempergunakan kredit pemilikan rumah sebagai cara 
untuk memiliki rumah, maka sasaran umum pembangunan perumahan adalah pemenuhan kebutuhan hunian 
bagi masyarakat. Ini dicapai melalui terciptanya pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, 
dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka 
panjang yang ramah pasar (market friendly), efisien, dan akuntabel. 

bagi masyarakat berpendapatan rendah yang terbatas kemampuannya, sasaran umum yang harus dicapai 
adalah terbentuknya pola subsidi yang tepat sasaran, tidak mendistorsi pasar, akuntabel, dan mempunyai 
kepastian dalam hal ketersediaan setiap tahun. sasaran lain yang juga hendak dicapai adalah terbentuknya 
pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru yang berbasis swadaya masyarakat.

Gambaran kondisi permukiman perkotaan yang berada di bantaran anak sungai ciliwung di bilangan salemba Jakarta pusat 
yang membutuhkan upaya serius untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang sehat.
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kotak 7.2
PANDANGAN MASYARAKAt SIPIL: apa Yang kurang Dari kebiJakan pemerintaH Di 
biDang perumaHan Dan permukiman?

pada saat ini, kebutuhan akan perumahan sebanyak kurang lebih 7 juta dan bakal meningkat seiring 
dengan bertambahnya rumah tangga baru. pembangunan rumah tak mampu memenuhi kebutuhan 
tersebut, apalagi pengembang swasta lebih mengutamakan real estate dan apartemen yang sulit 
dijangkau kaum miskin. tak mengherankan bila kemudian di perkotaan tumbuh pemukimaan dan 
perumahan yang tak layak huni atau perumahan kumuh. 

perumahan kumuh ditemukan di hampir  semua wilayah perkotaan di indonesia. tidak ditemukan data 
akurat mengenai jumlah lingkungan permukiman kumuh di seluruh indonesia. namun hampir di seluruh 
wilayah perkotaan di indonesia memiliki sangat banyak kantong wilayah permukiman kumuh. mereka 
merupakan kelompok termiskin yang tidak pernah diperhitungkan dalam data statistik di indonesia. 
mereka tidak memperoleh akses pendidikan, sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, 
dan senantiasa terancam penggusuran oleh proyek-proyek investasi. Hal ini disebabkan oleh stigma 
yang dilekatkan pada masyarakat: pemukiman kumuh sebagai penduduk ilegal atau penduduk liar, 
sehingga pemerintah daerah merasa tidak berkewajiban untuk mengurus upaya perbaikan lingkungan 
permukiman kumuh ini. pemerintah daerah justru melakukan pembersihan melalui berbagai bentuk 
penggusuran, dengan alasan menggangu dan merusak keindahan kota atau lahan akan dibangun untuk 
kepentingan lain.

pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun perumahan rakyat. 
namun berbagai persyaratan untuk dapat mengakses bantuan perumahan tersebut tetap tidak 
terjangkau oleh kelompok yang paling miskin ini. pertama, permasalahan sulitnya memperoleh ktp. 
tanpa ktp, masyarakat tidak akan dapat mengajukan bantuan pengadaan atau perbaikan perumahan. 
kedua, bantuan untuk memperoleh kredit mikro perumahan mensyarakatkan adanya jaminan 
(berupa barang atau surat berharga) sementara masyarakat miskin tidak memiliki harta yang dapat 
dipergunakan sebagai jaminan. ketiga, diterima atau tidaknya pengajuan kredit selalu didasarkan pada 
tingkat penghasilan dan kestabilan kerja. masyarakat yang miskin, yang memiliki pendapatan sangat 
rendah dan bekerja tidak tetap, diragukan kemampuannya untuk membayar cicilan kredit sehingga 
pengajuan mereka seringkali ditolak. Dengan demikian, kebijakan pemerintah terkait dengan upaya 
perbaikan permukiman kumuh belum sepenuhnya merupakan penyelesaian masalah bagi perbaikan 
pemukiman kumuh tersebut.

Di bidang persewaan, pemerintah sama sekali tak menyentuhnya. bidang ini kebanyakan diusahakan 
oleh perorangan dan amat terbatas sekali dilakukan oleh swasta. akibatnya, informasi atau data 
mengenai hal ini sulit sekali diperoleh. padahal, bidang ini amat besar peluangnya dalam mengurangi 
kantong (enclave) pemukiman kumuh.
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tujuan ke-8 dari mDgs adalah untuk mendorong kerjasama internasional dalam rangka mendukung negara-negara di dunia 
mencapai target-target mDgs mereka. banyak target dan indikator pencapaian tujuan 8 mDgs terkait erat dengan upaya-
upaya di tingkat global, sehingga tidak mudah menilai kemajuan upaya di tingkat global berkaitan dengan pencapaian 
MDGs di suatu negara. Uraian di bawah ini secara spesifik melihat bidang-bidang utama dalam kerjasama internasional 
yang paling relevan dan secara potensial memiliki keterkaitan kuat dengan pencapaian mDgs indonesia.

oleh karena itu, beberapa indikator dicoba untuk dipilah-pilah, sehingga indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan 
sejauh mana pencapaian indonesia terkait dengan tujuan 8 tersebut. Laporan ini juga akan menguraikan perkembangan 
singkat yang berkaitan dengan “tema” target-target terkait, yaitu keuangan dan perdagangan (target 12), oDa/pinjaman 
luar negeri (target 15), pengangguran usia muda (target 16), dan akses kepada teknologi baru (target 18).

status umum tujuan ini sulit dijabarkan karena status tersebut melibatkan berbagai sektor dan juga persoalan yang 
bersifat global. namun demikian, dapat dikatakan bahwa untuk tujuan ini indonesia telah mencapai kemajuan pada 
beberapa bidang. ke depannya, masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi.

target 12
MENGEMBANGKAN SIStEM KEUANGAN DAN PERDAGANGAN YANG tERBUKA, 
BERBASIS PERAtURAN, DAPAt DIPREDIKSI, DAN tIDAK DISKRIMINAtIF

8.1.1.  INDIKAtOR

target 12 mengamanatkan agar setiap negara mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang 
terbuka, berbasis peraturan (rule-based), dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif. Di dalamnya termasuk pula 
komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). indikator yang 
digunakan adalah:

1. rasio antara jumlah ekspor dan impor dengan pDb. rasio ini menunjukkan tingkat keterbukaan suatu 
ekonomi (%).
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2. rasio antara kredit dan tabungan (LDr) bank umum (%). rasio ini menunjukkan peningkatan atau 
pengurangan fungsi intermediasi bank umum.

3. rasio antara kredit dan tabungan (LDr) bank perkreditan rakyat (%). rasio ini menunjukkan 
peningkatan atau pengurangan fungsi intermediasi bank prekreditan rakyat.

8.1.2. KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

sejak berkuasanya orde baru pada tahun 1965, indonesia telah membuka ekonominya untuk menarik 
penanaman modal asing. indonesia telah menjadi salah satu pemanfaat ekonomi pasar bebas dan globalisasi. 
akan tetapi indonesia juga telah merasakan kerugian yang timbul akibat keikutsertaannya dalam ekonomi 
global, yang pada saat-saat tertentu mengalami goncangan besar. krisis ekonomi terberat dihadapi indonesia 
pada pertengahan tahun 1997. krisis ini diawali dengan hilangnya kepercayaan terhadap kondisi ekonomi 
dan politik, yang mendorong capital flight dan pada gilirannya mengakibatkan lonjakan depresiasi mata uang 
rupiah yang menimbulkan gejolak dalam perekenomian. setelah itu kondisi ini diikuti oleh krisis di berbagai 
bidang lain seperti sosial, politik, dan keamanan. sejak krisis tersebut hingga tahun 2006, perekonomian 
tumbuh lambat dan belum pernah mencapai level sebelum krisis. pada tahun 2007, muncul harapan bahwa 
ekonomi akan tumbuh di atas 6 persen.

pemulihan ekonomi indonesia terutama didorong oleh konsumsi dan ekspor komoditas yang mengalami 
peningkatan baik dari sisi jumlah maupun nilainya. meskipun demikian, pertumbuhan ekspor dari sektor 
manufaktur—yang akan disusul oleh penciptaan lapangan kerja—belum dapat mencapai tingkat seperti 
sebelum krisis. pada tahun-tahun terakhir ini, ekspor indonesia menggunakan peluang tingginya harga 
komoditas primer. Harga karet, batubara, minyak sawit mentah (crude palm oil/cpo), dan komoditas lain 
terus meningkat sehingga meningkatkan aliran devisa ke dalam negeri.

sejak tahun 2004 indonesia menjadi pengimpor bersih (net importer) minyak mentah, namun melalui 
kombinasi antara kenaikan harga bahan bakar minyak dalam negeri untuk menekan konsumsi dan upaya 
pencarian sumber energi alternatif, dalam waktu dekat ekspor minyak mentah akan cenderung sama dengan 
impornya. pada bulan oktober 2005, akibat pengurangan subsidi, harga bahan bakar minyak meningkat sebesar 
114 persen. Dalam kenaikan tersebut, harga minyak tanah—yang umumnya dimanfaatkan oleh rumah tangga 
miskin untuk memasak—meningkat tiga kali lipat. Pada waktu yang hampir bersamaan harga beras meningkat 
sebesar 33 persen antara bulan Februari 2005 dan maret 2006, sehingga sangat sulit untuk memastikan 
seberapa besar pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap peningkatan angka kemiskinan pada 
tahun 2006. Hal ini masih menjadi bahan perdebatan di indonesia. karena beras menyumbang hampir 25 
persen dari keranjang makanan (food basket) masyarakat miskin, maka perubahan garis kemiskinan sangat 
sensitif terhadap perubahan harga beras.

rasio antara jumlah ekspor dan impor terhadap produk Domestik bruto (pDb) menunjukkan tingkat 
keterbukaan ekonomi suatu negara. semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula tingkat keterbukaan ekonomi. 
pada tahun 2000, tingkat keterbukaan ekonomi indonesia mencapai 57,8 persen kemudian menurun menjadi 
39,9 persen pada tahun 2003 dan kembali meningkat menjadi 50 persen pada tahun 2005.  tahun 2006 
rasio ini adalah 44,4 persen.
 
kondisi perbankan nasional terus menunjukkan perkembangan yang membaik. kredit yang disalurkan meningkat 
rata-rata 18,7 persen per tahun dalam kurun waktu 2000-2006. sementara itu, dana pihak ketiga masyarakat 
yang disimpan dalam perbankan tumbuh sebesar rata-rata 10,7 persen per tahun dalam periode yang sama. 
seiring dengan perkembangan tersebut, terlihat bahwa fungsi intermediasi perbankan yang dicerminkan dengan 
indikator loan to deposit ratio (LDr) tumbuh mencapai 61,6 persen hingga akhir tahun 2006.

searah dengan perkembangan perbankan umum, kinerja bank perkreditan rakyat (bpr) juga menunjukkan 
arah yang membaik. kredit yang disalurkan oleh bpr tumbuh sebesar rata-rata 29,3 persen per tahun dalam 
periode 2000-2006. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bpr tumbuh sebesar 27,5 persen dalam 
periode yang sama. sementara itu, LDr bpr terus tumbuh hingga mencapai sebesar 87,4 persen di akhir tahun 
2006, jauh lebih tinggi dibandingkan bank umum. Hal ini mencerminkan bahwa sebagai Lembaga keuangan 
mikro yang berbentuk bank, bpr cukup berhasil di dalam menjalankan fungsi intermediasi khususnya kepada 
masyarakat yang berpendapatan rendah. 
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sementara itu, jumlah kredit yang disalurkan melalui bank perkreditan rakyat (bpr) terus mengalami kenaikan. 
Jika pada bulan maret 2000 kredit yang disalurkan baru mencapai rp 2,6 triliun, maka pada bulan maret 
2007 angka ini telah mencapai rp 15,4 triliun. peningkatan ini cukup menggembirakan, walaupun fungsi 
intermediasi perbankan untuk usaha mikro masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah kredit yang 
disalurkan melalui bank umum yang mencapai hampir rp 800 triliun pada maret 2007.

8.1.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

perdebatan mengenai perdagangan internasional ditandai dengan perdebatan berkaitan dengan 
diberlakukannya proteksi pada sektor pertanian. Indonesia, sebagaimana negara-negara lain pada umumnya—
termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang—mencoba melindungi produk-produk pertanian utamanya. 
Di indonesia, proteksi ini dilakukan dengan menaikkan tarif komoditas utama seperti beras. Di sisi lain, 
negara-negara seperti amerika serikat dan uni eropa memberikan subsidi besar kepada petani-petani mereka 
sehingga menempatkan petani-petani negara miskin pada posisi yang sulit. 

ketentuan proteksi kadang-kadang seperti pedang bermata dua. bukan  hanya ekspor yang terpengaruh oleh 
adanya hambatan (barrier), melainkan juga  impor—termasuk perjanjian atas paten, hak cipta, dan kekayaan 
intektual—juga terpengaruh oleh hambatan sejenis. Contoh nyata dari kondisi ini adalah banyaknya negara 
miskin yang tidak mampu memproduksi atau membeli obat-obatan generik yang dapat menyelamatkan jiwa 
para penderita Hiv/aiDs dan penyakit lain karena mereka terikat dengan perjanjian internasional. meskipun 
demikian, secara umum diasumsikan bahwa dalam jangka panjang, jika hambatan-hambatan perdagangan ini 
dihilangkan, semua orang menjadi mampu untuk menikmatinya. negara-negara miskin dan berkembang tentu 
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Gambar 8.1
tingkat keterbukaan ekonomi, 
LDr bank umum, dan LDr bpr 
(dalam persen)

sumber:
statistik perbankan indonesia 
(bank indonesia, berbagai 
tahun).

Gambar 8.2
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target 15
MENANGANI HUtANG NEGARA BERKEMBANG  MELALUI UPAYA NASIONAL MAUPUN 
INtERNASIONAL AGAR PENGELOLAAN HUtANG BERKESINAMBUNGAN DALAM jANGKA 
PANjANG.

8.2.1.  INDIKAtOR

indikator yang digunakan dalam menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun 
internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang adalah:

1.  rasio pinjaman luar negeri terhadap pDb.
2.  Debt-to-Service Ratio (Dsr).

8.2.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

Official Development Assistance (oDa) disalurkan kepada negara miskin dan berkembang dalam bentuk 
pinjaman lunak dan hibah. sebagai salah satu negara berkembang, pemerintah indonesia memanfaatkan 
sumber pinjaman dan hibah luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan. 
ini mengingat besarnya kebutuhan dana pembangunan dibandingkan dengan sumber dana yang tersedia 
di dalam negeri. pinjaman dan hibah luar negeri dimanfaatkan untuk mendukung  pembangunan ekonomi 
dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat dan memenuhi  kebutuhan dasar, menurunkan angka 
kemiskinan, serta membangun dan memperbaiki infrastruktur.

pinjaman dan hibah luar negeri telah dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan sejak tahun 1960-an. 
Pada tahun 1966, jumlah pinjaman luar negeri Pemerintah berjumlah US$2.015 juta dan terus mengalami 

saja membutuhkan waktu yang lebih lama dalam peningkatan kapasitas untuk menghadapi berbagai implikasi 
akibat adanya perjanjian perdagangan bebas. perdagangan itu sendiri bukan suatu tujuan akhir, namun 
seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu untuk penciptaan lapangan kerja dan pembangunan 
manusia. sayangnya, perundingan World trade organization (Wto) putaran terakhir, yang disebut “putaran 
Doha” gagal mencapai kesepakatan antara negara-negara maju dan berkembang.

Dalam sistem keuangan, terobosan pada fungsi intermediasi perbankan yang akan mendukung pencapaian 
mDgs juga perlu diciptakan, terutama dalam hal penyaluran kredit untuk usaha mikro dan penduduk miskin. 
selama ini penyaluran kredit tersebut terkendala oleh peraturan mengenai collateral atau jaminan sehingga 
kredit tidak dapat menjangkau penduduk miskin yang membutuhkan.

indonesia dapat berperan penting di tingkat global untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional 
baik bagi indonesia sendiri maupun bagi negara-negara berkembang lainnya. indonesia tidak hanya perlu 
bernegosiasi untuk memperoleh akses yang lebih adil atas ekspor barang dan jasanya, melainkan  juga perlu 
mengurangi beberapa hambatan dari sisi penawaran agar dapat meningkatkan  perdagangan. indonesia, 
antara lain, perlu mendorong investasi di sektor manufaktur yang pada akhirnya dapat menciptakan lebih 
banyak lapangan kerja. 

Dalam hal ini, pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan penanaman modal untuk mendorong terciptanya 
iklim usaha yang kondusif agar dapat menarik penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDi) yang 
sejauh ini belum berhasil mencapai tingkat sebelum krisis. selanjutnya, untuk meningkatkan penanaman 
modal, indonesia mengembangkan beberapa zona perdagangan bebas (Free Trade Zone/FtZ) baru. 

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah perlu secara proaktif menyusun dan melaksanakan kebijakan 
yang dapat mengembangkan ekonomi lokal serta mendorong agar dunia usaha mampu berkiprah di pasar 
domestik dan internasional. 
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peningkatan hingga mencapai US$53.865 juta pada tahun 1997. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 
1997/1998 membuat posisi rasio pinjaman luar negeri terhadap produk domestik bruto (pDb) meningkat 
tajam akibat penurunan nilai tukar rupiah. Demikian pula halnya proporsi pinjaman luar negeri terhadap 
ekspor, naik cukup besar dari 254,64 pada tahun 1997 menjadi sekitar 304,32 pada 1999. rasio pinjaman 
luar negeri terhadap ekspor meningkat cukup besar karena meningkatnya total pinjaman pemerintah dan 
menurunnya ekspor, dari sebesar US$53.443,10 juta pada 1997 menjadi US$48.665,50 juta pada tahun 
1999.

kondisi perekonomian indonesia terus membaik pasca krisis yang terjadi pada 1997/1998. secara gradual 
rasio pinjaman luar negeri pemerintah terus menurun dari 126 persen lebih pada 1998 menjadi sekitar 39 
persen pada 2006.

stabilnya kondisi makro ekonomi meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap pemerintah 
indonesia. atas dasar ini, surat berharga negara dalam valuta asing  mendapatkan respon yang positif dari 
pasar internasional. Dengan demikian alternatif pembiayaan luar negeri kini semakin luas bukan hanya berasal 
dari pinjaman proyek (project loan) dan pinjaman program (program loan). Walaupun potensinya sangat besar, 
pinjaman luar negeri dikelola secara hati-hati sesuai dengan arahan kebijakan nasional dan sebagai bagian 
dari pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.

8.2.3. tANtANGAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

Pengelolaan pinjaman luar negeri secara makro tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan efisiensi 
pemanfaatan pinjaman secara mikro. saat ini pelaksanaan proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri masih 
menghadapi kendala rendahnya tingkat penyerapan dana pinjaman. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan 
dalam pelaksanaan proyek karena permasalahan teknis yang dihadapi, misalnya dalam hal pengadaan 
barang/jasa, organisasi dan koordinasi, serta penyediaan dana pendamping. keterlambatan ini sangat 
merugikan karena akan meningkatkan akumulasi biaya komitmen (commitment fee) serta mengurangi manfaat 
proyek karena selesai tidak tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. berbagai permasalahan tersebut 
disebabkan oleh banyak faktor, baik soal kebijakan, kelembagaan, maupun teknis pengelolaan pinjaman. belum 
adanya strategi pemanfaatan pinjaman yang spesifik serta undang-undang mengenai pinjaman luar negeri 
mengakibatkan manajemen pengelolaannya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara komprehensif.

tantangan lain yang dihadapi pemerintah adalah besarnya cicilan pokok dan bunga pinjaman yang harus 
dibayar setiap tahun yakni sekitar US$6 hingga 6,5 miliar atau sekitar 25 persen dari total belanja Pemerintah. 
Di sisi yang lain, pemerintah sudah tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas penjadwalan kembali pembayaran 
pinjaman yang biasa dilakukan melalui Forum paris club. Diperlukan upaya lain agar beban pembayaran 
pinjaman tidak semakin membebani pemerintah di masa yang akan datang.

berdasarkan status pencapaian mDgs yang diuraikan pada bagian sebelumnya dari laporan ini, terdapat 
beberapa target yang sulit untuk dicapai, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. untuk itu, masih 
dibutuhkan dana yang sangat besar untuk mencapai target tersebut. Hal ini terjadi di hampir seluruh negara 
berkembang dan miskin, terutama di afrika. Dengan demikian, tanpa adanya dukungan pendanaan dari 
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negara maju, pencapaian target mDgs di negara-negara tersebut sangat sulit diwujudkan. berkaitan dengan 
hal ini, komitmen negara maju untuk menyisihkan 0,7 persen dari gni-nya untuk disalurkan sebagai dana oDa 
kepada negara miskin sangat penting untuk terus didorong realisasinya. bagi pemerintah, ini menjadi salah 
satu tantangan untuk terus berperan secara aktif secara regional maupun global, serta mendorong lebih lanjut 
kemitraan dan kerjasama pembangunan global untuk membantu pencapaian mDgs. 

kebijakan umum tentang pinjaman dan hibah luar negeri didasarkan pada Deklarasi paris (2 maret 2005) 
tentang efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri (aid) ditandatangani oleh 91 negara dan 26 lembaga 
multilateral dan bilateral yang menyatakan bahwa seluruh penandatangan deklarasi sepakat akan memberikan 
komitmen dalam mempercepat peningkatan efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri melalui langkah-
langkah sebagai berikut: (1) meningkatkan kemampuan negara-negara penerima bantuan (partner) dalam 
menyusun strategi pembangunan nasional dan kerangka kerja operasional (dalam perencanaan, pembiayaan, 
dan penilaian kinerja); (2) meningkatkan kesesuaian bantuan dengan prioritas, sistem dan prosedur serta 
membantu meningkatkan kapasitas negara-negara penerima bantuan; (3) meningkatkan akuntabilitas 
(accountability) kebijakan, strategi, dan kinerja pemanfaatan bantuan kepada masyarakat dan parlemen di 
negara donor dan penerima bantuan; (4) menghilangkan duplikasi kegiatan dan melakukan rasionalisasi 
kegiatan donor agar dana dapat digunakan seefektif mungkin; (5) melakukan reformasi dan menyederhanakan 
kebijakan dan prosedur dari donor untuk meningkatkan kerjasama dan penyesuaian prioritas, sistem dan 
prosedur  negara-negara penerima bantuan; dan (6) menyusun standar dan ukuran-ukuran atas kinerja dan 
akuntabilitas sistem dari  negara-negara penerima bantuan dalam manajemen keuangan publik, pengadaan 
barang dan jasa, perlindungan hukum dan lingkungan hidup, yang sejalan dengan praktek yang dapat diterima 
secara luas serta dapat dilaksanakan dengan mudah.

bagi pemerintah indonesia sendiri, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri menjadi salah satu bagian 
yang tidak terpisahkan dalam kebijakan pengelolaan ekonomi makro. pengadaan pinjaman luar negeri disusun 
dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah untuk membayar kembali pinjaman tersebut di masa 
yang akan datang serta kemampuan kementerian negara/Lembaga, pemerintah Daerah (pemda) maupun 
badan usaha milik negara (bumn) pelaksana kegiatan dalam penyerapan dana pinjaman. 

arah kebijakan dalam pengelolaan pinjaman/hibah luar negeri yang tertuang dalam rpJmn 2004-2009 
mencakup: (1) menurunkan secara bertahap proporsi pinjaman luar negeri pemerintah terhadap pDb, dari 
54,3 persen pada 2004 menjadi 31,8 persen pada 2009; (2) meningkatkan transparansi, efisiensi, dan 
efektivitas pemanfaatan pinjaman/hibah luar negeri; dan (3) peningkatan pendayagunaan sumber daya 
dalam negeri dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri.

rpJm 2004-2009 juga mengamanatkan beberapa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pinjaman dan hibah 
luar negeri dalam rangka mencapai kemandirian pendanaan pembangunan, diantaranya dengan menurunkan 
porsi pinjaman luar negeri dalam pembiayaan apbn. sementara itu, kebijakan dalam pemanfaatan hibah luar 
negeri terutama untuk mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada bidang keahlian yang 
belum dimiliki indonesia dengan persyaratan tidak mengikat dan tidak menimbulkan ketergantungan di masa 
yang akan datang.

pendanaan luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan, perlu dimanfaatkan 
secara optimal sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.  Dalam rangka meningkatkan  
pemanfaatan pendanaan luar negeri tersebut, pemerintah mengaturnya melalui penerbitan peraturan 
pemerintah (pp) nomor 2 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan Hibah 
serta penerusan pinjaman dan/atau Hibah Luar negeri. 

Dalam rangka mengoperasionalisasikan pelaksanaan pp nomor 2 tahun 2006 tersebut bappenas menyusun 
peraturan menteri negara perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan 
nasional nomor per.005/m.ppn/06/2006 tentang tata cara perencanaan dan pengajuan usulan serta 
penilaian kegiatan yang Dibiayai dari pinjaman dan/atau Hibah Luar negeri; dan menteri keuangan menyusun 
dua peraturan lainnya, yaitu permenkeu no. 52/pmk.010/2006 tentang tata cara pemberian Hibah kepada 
Daerah; dan permenkeu no. 53/pmk.010/2006 tentang tata cara pemberian pinjaman Daerah dari 
pemerintah yang Dananya bersumber dari pinjaman Luar negeri.
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pokok-pokok kebijakan dari dari pp nomor 2/2006 sendiri adalah: (1) paradigma baru bahwa kebutuhan 
pHLn didasarkan pada program rpJm atau country driven dimana program merupakan government interest; 
(2) kewenangan melakukan pinjaman dilaksanakan menteri keuangan; (3) kementerian/lembaga dan 
pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan yang dapat menimbulkan kewajiban pemerintah melakukan 
pinjaman luar negeri; (3) kebijakan satu pintu dalam lembaga yang mengusulkan pHLn dimana pengusulan 
kegiatan hanya bias dilakukan oleh oleh pimpinan tertinggi (menteri/pimpinan Lembaga/kepala Daerah/
Direksi bumn); dan (4) pembagian fungsi yang jelas antara proses perencanaan dan negosiasi dimana 
proses perencanaan dan persiapan dikoordinasikan oleh bappenas (pengusulan kegiatan disampaikan ke 
bappenas), dan negosiasi dengan calon penyedia pHLn dikoordinasikan oleh Departemen keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan arahan kebijakan tersebut, pemerintah saat ini telah dan sedang melaksanakan 
upaya-upaya sebagai berikut:

1. penyusunan strategi pemanfaatan pinjaman luar negeri dalam jangka menengah sebagai turunan dari 
rpJmn 2004-2009; 

2. penyusunan draf rancangan undang-undang pinjaman dan Hibah Luar negeri (ruu pHLn) serta 
penyusunan ketentuan-ketentuan teknis yang diperlukan sebelum ruu pHLn disahkan; 

3. penguatan sistem perencanaan pinjaman dan hibah luar negeri serta peningkatan kualitas persiapan 
proyek; 

4. peningkatan sistem/manajemen risiko, baik berupa risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) yakni 
risiko kemampuan pembiayaan pinjaman yang jatuh tempo, risiko nilai tukar, maupun risiko tingkat 
suku bunga (untuk pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang); 

5. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (sDm) pengelola dan pengguna pinjaman/hibah luar 
negeri; dan 

6. peningkatan sistem database pinjaman/hibah luar negeri.

pemerintah indonesia juga akan terus meningkatkan efektivitas pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri 
sebagaimana yang diamantkan dalam Deklarasi paris tahun 2005 tentang Aid Effectiveness. rasa kepemilikan 
(ownership) dan kesesuaian dengan program prioritas nasional akan terus ditingkatkan. pemerintah juga 
akan terus mendorong pelaksanaan harmonisasi pemanfaatan pinjaman/hibah luar negeri. pada awal tahun 
2007 pemerintah membubarkan forum consultative group on indonesia (cgi). upaya ini dilakukan agar 
pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri menjadi lebih “country-driven”. pembahasan kerjasama lebih 
lanjut dilaksanakan secara bilateral dengan masing-masing kreditor/donor untuk membahas isu-isu yang 
lebih spesifik mengenai hal teknis dan upaya perbaikan yang akan dilaksanakan ke depan.

selain upaya-upaya tersebut di atas, pemerintah juga akan terus mengintensifkan pemanfaatan skema-skema 
pengurangan beban pinjaman, antara lain melalui debt swap serta optimalisasi pemanfaatan hibah. sumber-
sumber pendanaan hibah, terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup, penanggulangan kemiskinan, 
dan demokratisasi akan lebih dioptimalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
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target 16
BEKERjASAMA DENGAN NEGARA LAIN UNtUK MENGEMBANGKAN DAN MENERAPKAN 
StRAtEGI PENcIPtAAN LAPANGAN KERjA YANG BAIK DAN PRODUKtIF BAGI 
PENDUDUK USIA MUDA.

8.3.1.  INDIKAtOR

target 16, bekerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi penciptaan 
lapangan kerja yang baik dan produktif bagi penduduk usia muda, indikator yang digunakan adalah sebagai 
berikut:

1. tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun);
2. tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) menurut jenis kelamin;
3. tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) menurut provinsi.

8.3.2.  KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

angka pengangguran terbuka indonesia, khususnya penganggur usia muda, terus meningkat sejak krisis 
ekonomi tahun 1997. pada Februari 2007, tingkat pengangguran usia muda mencapai 29,53 persen untuk 
perempuan dan 22,86 persen untuk laki-laki. selanjutnya, angka pengangguran usia muda antarprovinsi 
menunjukkan variasi yang cukup mencolok. secara nasional, jumlah penganggur usia muda mencapai 54,87 
persen dari total penganggur terbuka indonesia. 

Di luar penganggur terbuka ini, banyak penduduk usia muda yang bekerja di sektor informal, yaitu kegiatan 
ekonomi dengan produktivitas rendah, perolehan penghasilan rendah, dan kondisi kerja yang tidak pasti. 
mereka yang menganggur atau setengah menganggur pada usia muda seringkali tidak memiliki kesempatan 
untuk meningkatkan potensi dirinya sehingga menghapuskan prospek dalam memperoleh pekerjaan yang 
baik. secara keseluruhan banyaknya penganggur usia muda menyebabkan terbuangnya potensi produktivitas 
kelompok usia muda. tingginya angka pengangguran usia muda ini antara lain adalah akibat pertumbuhan 
ekonomi yang tidak menciptakan lapangan kerja yang memadai. meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai 26 
persen selama kurun waktu 2000 sampai 2005, lapangan kerja hanya mampu tumbuh sebesar 6 persen.

8.3.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

pengangguran dan setengah pengangguran menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah. 
pertumbuhan ekonomi telah membaik dan diperkirakan dapat mencapai lebih dari 6 persen. namun demikian, 
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pertumbuhan tinggi tersebut belum dapat menciptakan cukup lapangan kerja bagi angkatan kerja usia muda 
baru yang jumlahnya mencapai sekitar 2 juta orang setiap tahunnya. 

terbatasnya lapangan kerja, ditambah dengan kurangnya keterampilan yang berorientasi pasar, mengakibatkan 
kaum muda sulit mendapat pekerjaan dan pada akhirnya terjebak dalam lingkaran pengangguran dan kemiskinan 
yang akan sangat sulit diputus. Lebih jauh lagi, meskipun partisipasi angkatan kerja perempuan usia muda telah 
menunjukkan peningkatan, kebanyakan dari mereka hanya mampu mendapat pekerjaan di kegiatan ekonomi 
informal yang tidak pasti dan berpenghasilan rendah, seperti bekerja sebagai pekerja rumah tangga. 

pengalaman internasional menunjukkan bahwa pertumbuhan bukanlah jawaban satu-satunya atas upaya 
penciptaan lapangan kerja yang luas. untuk memperkuat hubungan antara pertumbuhan dan lapangan kerja, 
penciptaan lapangan kerja yang baik dan produktif perlu ditempatkan sebagai tantangan utama di bidang 
ekonomi dan sosial. pemerintah tidak akan mampu menghadapi tantangan ini seorang diri. serikat pekerja, 
asosiasi pemberi kerja, kamar dagang, organisasi masyarakat madani, dan swasta diharapkan untuk turut 
bersama-sama pemerintah berupaya untuk menciptakan lapangan kerja.

indonesia merupakan salah satu negara yang pertama-tama secara sukarela menjadi negara “terdepan” 
dalam Youth employment network (Yen) yang dicanangkan oleh sekretariat Jenderal perserikatan bangsa-
bangsa (pbb), yang merupakan hasil kerjasama antara iLo, pbb, dan bank Dunia. Yen ini memberikan pijakan 
bagi indonesia untuk mengembangkan kerjasama dengan berbagai negara dalam rangka berbagi pengalaman 
dan saling mempelajari upaya penyediaan lapangan kerja bagi kaum muda. pada tahun 2004, pemerintah 
membentuk indonesian Youth employment network (iYenetwork) dan mengembangkan indonesian Youth 
employment action plan (iYeap). iYeap mengamanatkan agar indonesia memastikan kaum mudanya untuk 
lebih siap kerja. upaya ini dilakukan melalui penyediaan pendidikan dasar dan kejuruan yang berkualitas, 
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pengembangan jiwa kewirausahaan, pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan 
penciptaan iklim kondusif yang mampu menciptakan lapangan kerja.

belum lama ini pemerintah telah mengumumkan realokasi anggaran belanja rutin yang tidak mengikat 
sebesar US$3,3 miliar ke belanja modal untuk tahun anggaran 2008. Anggaran tersebut kemudian akan 
digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. pemerintah juga telah meluncurkan 
program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja 
jangka pendek melalui kegiatan padat karya. program seperti pnpm di satu sisi dapat menstimulasi ekonomi 
perdesaan, sementara di sisi lain reformasi kebijakan yang mendorong masuknya investasi baru diperlukan 
untuk penciptaan lapangan kerja yang lebih berjangka panjang.

indonesia juga telah meluncurkan sejumlah paket kebijakan ekonomi, termasuk undang-undang penanaman 
modal baru demi meningkatkan iklim usaha. upaya ini diikuti dengan penangguhan serangkaian peraturan 
perundang-undangan yang selama ini telah menghambat kinerja dunia usaha. selanjutnya, perhatian 
diberikan kepada usaha kecil dan menengah (ukm) yang merupakan penyedia terbesar lapangan kerja. 
meskipun demikian, pada kenyataannya ukm merupakan pihak yang umumnya mengalami hambatan dalam 
mengakses layanan penunjang usaha mereka. pemerintah berupaya menyediakan layanan jasa keuangan 
tanpa menempatkan diri pada posisi sebagai pemberi jasa. pemerintah hanya memfasilitasi sektor swasta 
agar sektor ini dapat memberikan layanan berkualitas tinggi kepada mereka yang kurang terlayani.

selanjutnya, indonesia perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (sDm)-nya, mengingat sDm yang 
berkualitas akan lebih siap menghadapi pasar kerja di masa depan di tingkat nasional maupun internasional. 
investasi di bidang pendidikan mungkin saja tidak dapat dinikmati dalam waktu dekat, tetapi dalam jangka 
panjang investasi ini akan membuat indonesia mampu menguatkan posisinya untuk menghadapi tantangan 
global. selain itu, pemerintah perlu mencermati bidang-bidang industri serta sektor-sektor yang memiliki daya 
saing tinggi sekaligus menyerap banyak tenaga kerja, kemudian mengkajinya dalam konteks yang lebih luas 
yang meliputi pertumbuhan, pasar, perdagangan, pengentasan kemiskinan, dan kebijakan sosial. Dengan 
demikian, pemerintah dapat memperluas strategi penciptaan lapangan kerja di masa depan.

target 18
BEKERjASAMA DENGAN SwAStA DALAM MEMANFAAtKAN tEKNOLOGI BARU, 
tERUtAMA tEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

8.4.1. INDIKAtOR

target 18, bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi 
dan komunikasi, menggunakan indikator yaitu:

1. persentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon selular;
2. persentase rumah tangga yang memiliki komputer personal dan mengakses internet melalui 

komputer.

8.4.2. KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN

banyak penduduk indonesia yang tidak memiliki akses kepada teknologi informasi dan komunikasi (tik), 
sehingga mereka tidak sepenuhnya mampu mengambil manfaat dari adanya globalisasi. Jika kesenjangan 
digital (digital divide) ini tidak dihilangkan, maka dampak positif globalisasi hanya dapat dinikmati oleh 
negara-negara maju dan sedikit masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan (urban center) di negara-
negara berkembang. teknologi baru telah menciptakan kesempatan yang tidak terbayangkan sebelumnya, 
namun penduduk miskin kebanyakan tidak mampu mengakses teknologi ini karena mahalnya biaya akses 
dan perangkatnya. biaya tinggi yang disebabkan oleh teknologi baru sering mengakibatkan munculnya gejala 
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monopoli dan oligopoli. selain itu, dibuatnya berbagai produk ”fancy” yang pada umumnya didesain untuk 
mereka yang berpenghasilan tinggi kadang menyebabkan harga produk  tik menjadi tidak terjangkau.

pemerintah berkomitmen untuk mengejar target mDgs yang terkait dengan tik dan mencapai tujuan yang 
telah disetujui oleh World summit for information society. tujuan tersebut termasuk: (1) penyediaan layanan 
telepon dasar untuk seluruh penduduk (pelayanan universal); dan (2) sebanyak 50 persen penduduk mampu 
mengakses internet pada tahun 2015.

berdasarkan data susenas 2006, persentase rumah tangga yang memiliki telepon public switched telephone 
network (pstn) mencapai 11,2 persen dan yang memiliki akses internet sekitar 2 persen. angka-angka ini 
menunjukkan bahwa indonesia memiliki pijakan untuk mencapai target pada tahun 2015. pertumbuhan 
telepon seluler menunjukkan kenaikan yang cukup besar. sekitar 25 persen rumah tangga indonesia saat 
ini memiliki telepon seluler. sementara itu, jika dilihat dari sisi akses (akses oleh rumah tangga dan akses 
bersama di warnet atau kafe internet), asosiasi penyelenggara Jasa internet indonesia (apJii) memperkirakan 
persentase penduduk yang dapat mengakses internet mencapai 9 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi 
pada tahun 2001 (kurang dari 1 persen), keadaan ini tentu saja menunjukkan pesatnya pertumbuhan pemakai 
internet. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ini masih berada di bawah rata-rata wilayah Asia Pasifik yang 
meningkat sebesar 8,6 persen pada tahun 2004.

8.4.3.  tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN

angka statistik menunjukkan hubungan kuat antara pemanfaatan tik, ketersediaan teknologi, wilayah perkotaan 
atau perdesaan, dan infrastruktur yang tersedia. seluruh provinsi yang memiliki angka partisipasi di atas rata-rata 
nasional memiliki lebih banyak pusat kota (city centers), infrastruktur yang lebih baik, dan juga penduduk yang 
tinggal lebih terkonsentrasi. kondisi ini mengakibatkan pihak swasta menjadi lebih tertarik untuk berinvestasi pada 
penyediaan jasa layanan tik. sementara itu dari sisi permintaan, tingkat kesejahteraan masih menjadi kendala 
utama yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan tik, terutama mereka yang berdomisili di wilayah-wilayah 
terpencil.
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Wilayah indonesia yang luas dan terdiri dari lebih 13.000 pulau menyebabkan infrastruktur menjadi kendala 
terbesar bagi pengembangan pemanfaatan tik. meskipun demikian, kendala ini dapat teratasi dengan adanya 
inovasi teknologi dan pemakaian komunikasi melalui satelit, suatu teknologi yang telah dimanfaatkan oleh indonesia 
sejak lama. tantangan besar untuk menyediakan layanan telekomunikasi bagi lebih dari 220 juta penduduk sangat 
bergantung pada reformasi kebijakan yang memungkinkan kompetisi di sektor ini. ketika lebar pita (bandwidth) 
2,4 gHz dideregulasi, terdapat lonjakan jumlah kafe internet yang memanfaatkan akses internet yang menjadi 
lebih murah. struktur industri telekomunikasi indonesia saat ini tidak memungkinkan terjadinya persaingan yang 
optimal di pasar penyediaan layanan telekomunikasi dasar. kondisi ini ditunjukkan dengan penurunan penetrasi 
telepon pstn dari 13,1 persen rumah tangga pada tahun 2005 menjadi 11,2 persen pada tahun 2006. 

selain itu, terdapat aturan yang membatasi bahwa hanya penyedia jasa internet (isp) lokal yang dapat menguasai 
lebar pita internasional. aturan ini menyebabkan harga internet di indonesia menjadi salah satu yang termahal di 
wilayah asia. Harga akses internet untuk koneksi 20 jam per bulan mencapai 37,6 persen dari pendapatan nasional 
bruto per kapita, sementara di thailand hanya 4,2 persen, china 13 persen, dan india 21,9 persen (itu, 2004).

pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong permintaan dan investasi swasta di sektor 
teknologi informasi. pemerintah menerapkan program Universal Service obligation (uso). anggaran uso yang 
mencapai sekitar 0,75 persen dari pemasukan (revenue) kegiatan telekomunikasi setiap tahunnya digunakan untuk 
menyediakan satu telepon bagi setiap desa di indonesia. saat ini terdapat sekitar 70.000 desa yang tidak memiliki 
akses telepon. pada tahun 2006 indonesia juga telah meluncurkan program Indonesia Goes open Source (igos) 
untuk menyediakan perangkat lunak open source kepada seluruh instansi pemerintah dan lembaga pendidikan.
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Departemen komunikasi dan informasi telah melaksanakan program Community Access Point (cap) atau Warung 
masyarakat informasi (WarmasiF) yang memungkinkan akses internet di kantor pos. sementara kementerian 
riset dan teknologi juga telah mengembangkan Warung informasi teknologi (Warintek), yaitu perpustakaan umum 
dan fasilitas publik lain yang berbasis internet. Departemen pendidikan nasional juga mengembangkan pusat 
tik dengan penyediaan fasilitas internet di 500 sekolah menengah kejuruan (smk). melalui Jaringan pendidikan 
nasional (JarDiknas), Departemen pendidikan nasional membangun laboratorium komputer lengkap dengan 
akses internetnya di 6.500 sekolah. pemerintah daerah juga telah berinisiatif mengembangkan tik, antara lain 
dengan pengembangan tele-center dan penyediaan koneksi internet di sekolah-sekolah di berbagai daerah.

selain itu, lembaga pembangunan internasional dan sektor swasta juga telah melaksanakan berbagai upaya 
pengembangan tik untuk meningkatkan aksesibilitas. upaya ini antara lain dilaksanakan melalui pengembangan 
tele-center (pe-pp, unDp), bim (bank Dunia), cmc (unesco), dan ctLc (microsoft).
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3.  pencapaian mDgs DaLam
     perspektiF DaeraH 
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3.1.  PENcAPAIAN UMUM 

pembahasan pencapaian mDgs dalam perspektif daerah dimaksudkan untuk melengkapi pembahasan 
pencapaian mDgs pada tingkat nasional. Dari uraian pencapaian mDgs di tingkat nasional, sebagaimana 
dipaparkan pada bagian sebelumnya, tampak terjadi kesenjangan pencapaian target mDgs di daerah-daerah. 
terjadinya kesenjangan pencapaian target mDgs di daerah tersebut mencerminkan adanya berbagai faktor  
--baik sebagai faktor pendorong maupun penghambat – dari jenis, jumlah, sifat, dan karakter dengan intensitas 
yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut mencakup antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, sumber daya, 
kapasitas daerah, infrastruktur, serta tingkat kesadaran dan pemahaman daerah terhadap arti, maksud dan 
tujuan  mDgs itu sendiri.

seperti halnya pencapaian target mDgs nasional, pencapaian mDgs di daerah meliputi berbagai target 
yang terkait dengan delapan tujuan mDgs, yang terdiri dari: tujuan 1 yaitu menanggulangi kemiskinan dan 
kelaparan; tujuan 2 mencapai pendidikan dasar untuk semua; tujuan 3 mendorong kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan; tujuan 4 menurunkan angka kematian anak; tujuan 5 meningkatkan kesehatan 
ibu; tujuan 6 memerangi Hiv/aiDs, malaria dan penyakit menular; tujuan 7 memastikan kelestarian lingkungan 
hidup; dan tujuan 8 membangun kemitraan/kerjasama global untuk pembangunan.

pemaparan pencapaian mDgs dalam perspektif daerah ini diharapkan dapat menyadarkan semua pihak 
pelaku pembangunan di daerah bahwa pencapaian tujuan mDgs hanya akan tercapai jika terdapat kerjasama 
dan pembagian peran yang memadai antara pemerintah pusat,  pemerintah daerah, dan masyarakat di 
masing-masing daerah.

satuan pelaporan pencapaian target mDgs daerah adalah pemerintah Daerah tingkat 1 atau provinsi, 
termasuk daerah provinsi hasil pemekaran. Dengan demikian, jumlah daerah provinsi yang dibahas dalam 
bagian ini terdiri atas 33 provinsi, dengan tujuh di antaranya merupakan daerah pemekaran, yakni:

provinsi maluku utara yang merupakan pemekaran provinsi maluku pada tahun 1999;•	
provinsi irian Jaya barat/papua barat yang merupakan pemekaran provinsi papua pada tahun 1999;•	
provinsi bangka belitung yang merupakan pemekaran dari provinsi sumatera selatan pada tahun •	
2000;
provinsi gorontalo yang merupakan pemekaran provinsi sulawesi utara  pada tahun 2001;•	
provinsi kepulauan riau yang merupakan pemekaran provinsi riau pada tahun 2002; dan•	
provinsi sulawesi barat yang merupakan pemekaran provinsi  sulawesi selatan pada tahun 2004.•	

kenyataan adanya provinsi pemekaran dan provinsi induk menyebabkan kesulitan tersendiri dalam hal 
ketersediaan data maupun dalam menganalisis pencapaian target mDgs, karena tidak semua pencapaian 
dapat dilacak mundur ke tahun 1990-an.
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1.  NANGGROE AcEH DARUSSALAM

Pencapaian target menanggulangi kemiskinan di provinsi nanggroe 
aceh Darussalam cukup baik bila ditinjau dari kecenderungan 
persentase penduduk miskinnya (Po). angka ini di nanggroe aceh 
Darussalam pada tahun 1993 mencapai 13,5 persen atau 496.700 
jiwa. persentase ini berada di bawah po nasional yang berada pada 

tingkat 13,7 persen,  juga berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 14,7 persen. penduduk miskin 
nanggroe aceh Darussalam tahun 2000 ternyata bertambah banyak atau meningkat persentasenya menjadi 
29,8 persen. Adapun pada tahun 2006 Po Nanggroe Aceh Darussalam  turun menjadi 28,7 persen. Konflik 
dan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1990-an diduga menjadi penyebab meningkatnya 
kemiskinan tersebut.

Kinerja target pengurangan kelaparan dapat dilihat dari indikator balita kurang gizi. pada tahun 1989, jumlah 
balita kurang gizi di nanggroe aceh Darussalam  mencapai 48,4 persen atau tertinggi kedua di indonesia. 
situasi ini terus mengalami perbaikan dengan terus menurunnya kejadian kurang gizi dari tahun 1989 sampai 
tahun 2000 menjadi masing-masing 39,3 persen dan 38,6 persen.

apm sD/mi sebagai indikator pencapaian target pendidikan dasar untuk semua di nanggroe aceh Darussalam 
menunjukkan perkembangan yang baik. apm sD/mi tahun 1992 termasuk rendah meskipun berada di 
atas angka nasional (88,7 persen) dan  rata-rata provinsi (87,2 persen). kualitas pelayanan pendidikan 
yang membaik membuat semakin bertambahnya partisipasi sekolah pendidikan dasar. ini  ditandai dengan 
meningkatnya apm sD/mi tahun 2006 menjadi 95,5 persen.

keadilan gender di bidang pendidikan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan ketiga mendorong 
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menunjukkan kecenderungan menurun. rasio apm murid 
perempuan dibanding laki-laki (p/L) sD/mi (madrasah ibtidaiyah) tahun 1992 telah mencapai 99,9, namun 
menurun pada tahun 2006 menjadi 96,4.  sementara itu  rasio apm p/L sLtp/mts menurun dari 111,4 pada 
tahun 1992 menjadi 99,3 pada tahun 2006. angka ini berada di bawah angka nasional yang besarnya 100,0. 
kesetaraan gender untuk bidang selain pendidikan di nanggroe aceh Darussalam ditunjukkan antara lain 
oleh rasio rata-rata upah per bulan antara perempuan dan laki-laki. pencapaian provinsi ini pada tahun 2006 
termasuk yang tertinggi di antara 33 provinsi yaitu sebesar 84,8.  angka ini jauh di atas rata-rata provinsi yang 
sebesar 84,7 dan angka nasional sebesar 74,8.  Dari perkembangan tersebut, kesetaraan gender di bidang 
pendidikan dan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di nanggroe aceh Darussalam masih belum 
berkembang baik. pencapaian tahun 2006 ini sekaligus bermakna bahwa provinsi ini tengah berada dalam 
masa pemulihan pasca konflik yang berkepanjangan.

indikator berikutnya yang mengindikasikan pencapaian tujuan 4 (menurunkan angka kematian anak) adalah 
AKB dan AKBA. akb per 1.000 kelahiran hidup di nanggroe aceh Darussalam tahun 2005 sebesar 39 masih 
tergolong buruk jika mengingat angka nasional yang besarnya 32. sementara itu akba per 1.000 kelahiran 
hidup pada tahun 2005 (46,0) berada dalam kategori cukup baik bila dibandingkan dengan angka nasional 
(40,0) dan  rata-rata tiap provinsi (40,6). pencapaian akba tahun 2005 ini menyamai pencapaian nasional 
tahun 2003. pencapaian tahun 2005 jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 1990.

kinerja bidang kesehatan yang lain, khususnya terkait pencapaian tujuan 6 (memerangi HIV/AIDS, malaria, 
dan penyakit menular lainnya), ditunjukkan antara lain oleh jumlah penderita aiDs dan kejadian malaria. 
kumulatif kasus aiDs di nanggroe aceh Darussalam hingga tahun 2007 mencapai 15 kasus, sementara 
insiden malaria tahun 2005 mencapai 2.170 kejadian.

prestasi lain yang dicapai provinsi ini adalah pada pencapaian luas lahan kawasan hutan, akses air minum, 
dan sanitasi sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan 7 (memastikan kelestarian lingkungan hidup). Luas 
kawasan hutan di wilayah provinsi ini cenderung tetap dari tahun 2001 sampai 2005. bahkan, dibandingkan 
dengan penafsiran citra satelit etm 7 tahun 2000, luasan ini juga relatif tetap. selain itu, jumlah rumah tangga 
yang memiliki akses terhadap air minum non-perpipaan terlindungi dari tahun ke tahun menunjukkan 
pengurangan, yaitu mencapai 24,1 persen pada tahun 1994 dan pada tahun 2006 menjadi 41,4 persen. 
kondisi ini menunjukkan bahwa selama 16 tahun terjadi pergeseran akses rumah tangga terhadap penggunaan 
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air bersih. sementara itu akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak juga meningkat tajam dari 25,1 
persen di tahun 1992 menjadi 62,7 persen di tahun 2006.

pekerjaan bagi kaum muda (rentang usia 15-24 tahun) di nanggroe aceh Darussalam tampaknya lebih 
banyak dinikmati oleh kelompok laki-laki dibandingkan  perempuan. Hingga  Februari 2007, terdapat sekitar 
52,6 persen pengangguran usia muda kelompok laki-laki, sementara pada kelompok  perempuan mencapai  
58,2 persen. Jumlah pengangguran usia muda secara akumulatif per Februari 2007 diperkirakan mencapai 
493.000  jiwa atau sekitar 54,9 persen. angka kumulatif ini lebih baik dari pencapaian nasional per Februari 
2007 yang mencapai  57,3 persen.

2.  SUMAtERA UtARA

provinsi sumatera utara mencatat awal yang baik dalam target 
menanggulangi kemiskinan di tahun 1993 dengan persentase 
penduduk miskin sebesar 12,3 persen. angka ini berada di bawah 
po nasional (13,7 persen) dan di bawah rata-rata tiap provinsi (14,7 
persen). akan tetapi pada tahun 2000 persentase penduduk miskin 

ini meningkat menjadi 13,0 persen. Walaupun demikian, angka tersebut masih di bawah po nasional dan  
rata-rata tiap provinsi (20,5 persen). perbaikan kualitas kebijakan dan pelaksanaan upaya penanggulangan 
kemiskinan dalam waktu lima tahun terakhir tampaknya belum mampu menurunkan persentase penduduk 
miskin di sumatera utara yang pada tahun 2006 mencapai 14,3 persen.

prestasi mengurangi kelaparan, yang ditandai oleh indikator kurang gizi, di provinsi ini dari tahun 1989 
hingga  2006 secara umum cukup fluktuatif. Pada tahun 1989 jumlah balita kurang gizi di Sumatera Utara 
mencapai 37,3 persen, sedikit lebih baik dari angka nasional (37,5 persen). angka gizi buruk pada tahun 
1992 menurun  hingga 35,4 persen, kemudian turun lagi pada tahun 2000 menjadi 26,5 persen. meskipun 
antara tahun 1992 hingga 2000 tersebut tampak  adanya kemajuan, akan tetapi  ternyata posisinya justru 
tidak lebih baik dari angka nasional pada tahun 2000 (24,7 persen). pada tahun 2006 persentase kurang 
gizi meningkat menjadi 28,7 persen. angka pada tahun 2006 tersebut sedikit lebih buruk dari persentase  
nasional (28,1 persen)  dan  rata-rata tiap provinsi (27,9 persen).

pencapaian  berbeda terjadi pada upaya mencapai pendidikan dasar untuk semua, yang berkembang sangat 
baik. apm sD/mi sumatera utara pada tahun 1992 mencapai 89,9 persen, lebih tinggi dari apm nasional 
(88,7 persen) dan  rata-rata tiap provinsi (87,2 persen). pada tahun 2000 apm sD/mi ini meningkat pesat 
menjadi 94,2 persen, kemudian  sedikit menurun  pada tahun 2006 menjadi 94,0 persen. angka ini berada 
di bawah apm sD/mi nasional (94,7 persen). sementara itu untuk apm sLtp/mts, prestasi sumatera utara 
senantiasa lebih baik dari angka nasional maupun rata-rata tiap provinsi dengan pencapaian 56,4 pada 
tahun 1992, lalu meningkat menjadi 67,2 pada tahun 2000, dan terus membaik menjadi  73,1 pada tahun 
2006. pencapaian tahun 2006 ini merupakan yang tertinggi ketiga di indonesia.

Kesetaraan gender bidang pendidikan di sumatera utara ditandai oleh rasio apm p/L sD/mi dan rasio 
apm p/L sLtp/mts. rasio apm p/L sD/mi antara tahun 1992 hingga 2006 cenderung stagnan, dari 99,5 
pada tahun 1992, lalu kembali 99,5 pada tahun 2000, dan 98,5 pada 2006. adapun  rasio apm p/L sLtp/
mt antara tahun 1992 sampai 2006 tercatat terus meningkat, dari 99,4 (1992) menjadi 102,3 (2000), 
kemudian 103,3 (2002), dan sedikit menurun menjadi 101,3 (2006). perkembangan pencapaian yang luar 
biasa ini --khususnya di tingkat sLtp/mts-- menggambarkan keadilan gender yang meningkat sebagai dampak 
kebijakan yang memberikan peluang luas kepada perempuan untuk memperoleh fasilitas pendidikan. rasio 
rata-rata upah per bulan antara perempuan dan laki-laki di provinsi ini masuk dalam kategori sedang yaitu 
76,4, sedikit lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yang besarnya 74,8.

Dalam hal target menurunkan jumlah kematian, yang dilihat dengan indikator AKB dan akba, provinsi ini 
menunjukkan prestasi yang cukup baik. Data akb 1994-2003 menunjukkan angka sebesar 42 jiwa per 1.000 
kelahiran, sementara angka nasional saat itu adalah 35 jiwa per 1.000 kelahiran. pada tahun 2005 capaian 
indikator AKB mengalami penurunan jumlah yang cukup signifikan yakni sebesar 26 jiwa per 1.000 kelahiran, 
sementara angka nasional juga menurun (32 jiwa per 1.000 kelahiran). sementara itu akba tercatat menurun 
dari 57 persen antara tahun 1994-2003 menjadi 32 persen pada tahun 2005. 
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sumatera utara termasuk daerah dengan jumlah kasus AIDS yang tinggi yaitu mencapai 416 pada tahun 
2007. pada tahun 2005 tercatat insiden malaria sebanyak 5.340 kejadian. Dengan demikian provinsi ini 
masih menghadapi tantangan yang sangat berat  dalam memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit 
menular lainnya.

Memastikan kelestarian lingkungan hidup merupakan tugas yang berat bagi provinsi sumatera utara. Hal 
tersebut terutama disebabkan menurunnya kualitas hutan yang ditandai oleh menurunnya rasio luas daratan 
kawasan hutan di provinsi ini, dari 53,7 pada tahun 2003 menjadi 52,2 pada tahun 2005.  akses rumah 
tangga terhadap air minum non-perpipaan terlindungi antara tahun 1994 hingga 2006 meningkat dari 39,6 
persen (1994) menjadi 50,2 (2002), dan terus meningkat  menjadi 55,2 persen (2006). akses rumah tangga 
pada sanitasi layak antara tahun 1992 sampai 2006 juga senantiasa membaik, yaitu dari 41,1 persen pada 
tahun 1992, meningkat menjadi 72,7 persen pada tahun 2000, dan semakin membaik menjadi 76,7 persen 
pada tahun 2006. pencapaian tahun 2006 tersebut lebih baik dari angka nasional (69,3 persen) dan rata-
rata tiap provinsi (66,8 persen).

adapun pengangguran usia muda (rentang 15-24 tahun) di provinsi ini termasuk tinggi, meskipun sedikit lebih 
baik dari angka nasional. pengangguran usia muda kelompok laki-laki per Februari 2007 tercatat mencapai 
52,4 persen, sementara untuk kelompok perempuan mencapai 64,2 persen. secara akumulatif angka 
pengangguran ini mencapai 57,1 persen atau 1,53 juta juta jiwa terhitung sebagai  penganggur.

3.  SUMAtERA BARAt

prestasi provinsi sumatera barat dalam penanggulangan kemiskinan 
cenderung stabil apabila dilihat dari persentase penduduk miskinnya 
yang menurun antara tahun 1993 hingga 2006. persentase penduduk 
miskin  pada tahun 1993 tercatat 14,47 persen, lalu berkurang menjadi 
11,41 persen pada tahun 2000, dan sedikit meningkat menjadi 11,61 

pada tahun 2006. prestasi provinsi ini selalu lebih baik dari angka nasional.

Dalam soal mengurangi kelaparan, provinsi ini pada tahun 1989 memiliki balita kurang gizi sebesar 37,22 
persen. angka ini kemudian menurun menjadi 30,86 persen pada tahun 1992, lalu menurun lagi menjadi 
21,77 persen pada tahun 2000, sebelum kemudian meningkat kembali menjadi 30,44 persen pada tahun 
2006. pencapaian tahun 2006 provinsi ini lebih rendah dari angka nasional sebesar 28,05 persen.

target pendidikan dasar untuk semua selalu  meningkat sejak  tahun 1992 hingga  2006 baik untuk jenjang 
pendidikan sD/mi maupun jenjang pendidikan sLtp/mts. kecenderungan peningkatan ditunjukkan oleh 
pencapaian apm sD/mi sebesar 90,2 persen pada tahun 1992, meningkat menjadi 92,7 persen pada tahun 
2000, dan mencapai 94,2 persen pada tahun 2006. apm sLtp/mts juga cenderung meningkat dari 53.2 
persen (1992) menjadi 63,0 persen (2000), dan 67,8 persen (2006).  pencapaian apm sD/mi dan sLtp/
mts sumatera barat selalu lebih baik dari angka nasional dan rata-rata tiap provinsi.

Kesetaraan gender bidang pendidikan di provinsi sumatera barat mengalami penurunan bila ditinjau dari 
rasio apm p/L sD/mi. rasio ini  tercatat 102,4 pada tahun 1992 dan mengalami penurunan menjadi 99,6 
pada tahun 2000, lalu turun lagi menjadi 99,2 pada tahun 2006. pencapaian rasio apm p/L sD/mi tahun 
2006 ini berada di bawah pencapaian nasional sebesar 99,4. Hal sama berlaku pada apm p/L sLtp/mts 
sumatera barat, yang menurun dari 125,0 pada tahun 1992 menjadi 112,0 pada tahun 2000, lalu menurun 
lagi menjadi 108,7 pada tahun 2006. pencapaian rasio apm p/L sLtp/mts tahun 2006 ini lebih baik dari 
pencapaian nasional tahun yang sama yaitu 100.0. Data tersebut menginformasikan bahwasanya perempuan 
mempunyai akses pendidikan lebih rendah dibandingkan rekan laki-lakinya.

permasalahan kesehatan menunjukkan prestasi yang baik dalam konteks pencapaian target menurunkan 
angka kematian anak. Jika antara tahun 1994 hingga 2003 secara akumulasi terdapat akb sebesar 48 jiwa 
per 1.000 kelahiran hidup, maka untuk tahun 2005 saja akb hanya 8 per 1.000 kelahiran hidup. akb tahun 
2005 sama dengan angka nasional, dan lebih baik dari rata-rata tiap provinsi. sementara itu hanya mencapai 
131 kasus aiDs di tahun 2007.
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pencapaian target mempertahankan kelestarian lingkungan hidup di provinsi ini diindikasikan oleh 
perkembangan rasio luas daratan kawasan hutan yang sedikit meningkat  dari 60,5 persen pada  tahun 2001 
menjadi 61,5 persen pada tahun 2005. selain itu  pencapaian akses air minum non-perpipaan terlindungi 
tampak meningkat dari 33,2 persen pada tahun 1994  menjadi 47,0 persen pada tahun 2002, dan terus 
membaik menjadi 53,6 persen pada tahun 2006. prestasi sama juga terjadi dalam hal akses rumah tangga 
untuk memperoleh sanitasi layak. pada tahun 1992, akses ini  tercatat 19,8 persen, kemudian meningkat 
pada tahun 2000 menjadi 41,3 persen, dan n terus membaik hingga tahun 2006 menjadi 49,8 persen. 
meskipun terjadi peningkatan pada akses air minum dan sanitasi layak, akan tetapi  pencapaiannya ternyata 
masih di bawah angka nasional. ketertinggalan tersebut memacu provinsi ini untuk senantiasa mengejar 
ketertinggalannya dari provinsi-provinsi lain.

salah satu barometer pencapaian target kemitraan global yang penting adalah tingkat pengangguran usia 
muda (rentang usia 15-24 tahun). pengangguran usia muda untuk kelompok laki-laki per Februari 2007 
mencapai 50,5 persen,  lebih baik dari kondisi nasional yang mencapai 53,0 persen. sementara itu untuk 
kelompok perempuan, angka ini per Februari 2007 mencapai 62,4 persen, yang juga lebih baik dari angka 
nasional yang mencapai 64,2 persen. secara akumulatif, pengangguran usia muda per Februari 2007 di 
sumatera barat hanya 55,0 persen. 

4.  RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

persentase penduduk miskin provinsi riau tahun 2006 berada pada 
kisaran 10,48 persen. sedangkan persentase penduduk miskin di 
provinsi hasil pemekarannya yakni kepulauan riau memperlihatkan 
jumlah yang jauh lebih kecil yaitu sebesar 7,21 persen.  Dengan 
demikian jumlah penduduk miskin di kedua propvinsi ini berada di 

bawah angka nasional yang sebesar 16,58 persen.  Dengan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 
11,20 persen pada tahun 1993, ini berarti selama rentang waktu 13 tahun telah terjadi penurunan jumlah 
penduduk miskin sebesar 0,52 persen di provinsi riau dan kepulauan riau. keberadaan penduduk miskin ini 
diduga berada di pulau-pulau kawasan kepulauan riau yang memiliki keterbatasan akses ketimbang daerah-
daerah yang terletak di daratan provinsi riau.

pada tahun 1992 dan 2002, rasio apm p/L sLtp/mts  provinsi riau masih meliputi  daerah yang sekarang 
disebut sebagai provinsi kepulauan riau. pada tahun 1992 tersebut, rasio apm p/L sLtp/mts provinsi riau 
tercatat baru 82,5 persen.  pada tahun 2002, riau dan kepulauan riau memperoleh kemajuan hingga rasio 
ini meningkat hingga mencapai 100,8 persen. pada tahun 2006, rasio apm p/L sLtp/mts untuk provinsi 
riau saja telah meningkat menjadi 130,0 persen. meskipun demikian, pencapaian riau ini masih berada 
di bawah angka nasional. sementara itu rasio apm p/L sLtp/mts kepulauan riau saja pada tahun 2006 
telah mencapai 129,3 persen. berdasarkan informasi tersebut, bidang pendidikan tingkat sLtp/mts telah 
menunjukkan kesetaraan gender.

Rasio P/L Upah bulanan di provinsi riau pada tahun 2007 mencapai 73,4 persen. selain masih berada di 
bawah angka nasional (74,8 persen), ini berarti bahwa  masalah diskriminasi masih terjadi, terkait dengan 
bidang pengupahan yang berlaku bagi kaum perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang menerima 
upah bulanan. 

Air minum. berkenaan dengan akses rumah tangga ke air minum, khususnya air minum non-perpipaan 
terlindungi, pencapaian provinsi riau tampak menurun jika dibandingkan dengan data tahun 1992 dan  
2006. pada tahun 1992 jumlah rumah tangga dengan air minum non-perpipaan terlindungi di provinsi riau, 
termasuk kepulauan riau, mencapai 60,5 persen. pada tahun 2006, jumlah rumah tangga tersebut tercatat 
hanya 46,6 persen, khusus untuk provinsi riau. sedangkan  untuk kepulauan riau, angka tersebut mencapai 
60,1 persen.

target penurunan penderita HIV/AIDS dan penyakit menular malaria pada tahun 2007 di kedua provinsi, 
riau dan riau kepulauan, masih tercatat secara tunggal pada provinsi induknya yakni provinsi riau. Data yang 
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ada memperlihatkan bahwa jumlah oDHa penderita Hiv/aiDs mencapai 401 kasus. sementara itu penderita 
malaria mencapai 3.680 kejadian.

target penurunan pengangguran kaum muda (15-24 tahun) di kedua provinsi tampaknya masih tergolong 
berat, mengingat  pencapaiannya masih berada di atas angka nasional. Data tahun 2007 memperlihatkan, 
meskipun provinsi kepulauan riau dikenal sebagai kawasan industri dengan pulau batam sebagai pusat 
pertumbuhannya, akan tetapi perkembangan kawasan ini ternyata masih belum mampu menyerap pasar 
tenaga kerja yang tersedia, khususnya tenaga kerja usia muda. Dengan persentase sebesar 87,4 persen, 
provinsi kepulauan riau merupakan wilayah dengan tingkat pengangguran usia muda yang tertinggi di 
indonesia. sementara di provinsi riau sendiri tingkat pengangguran tenaga kerja usia muda menunjukkan 
persentase sebesar 63 persen.

5.  jAMBI

provinsi Jambi memiliki presentase penduduk miskin sebesar 10 persen 
pada tahun 2006. Jumlah penduduk miskin provinsi ini dalam kurun 
waktu antara tahun 1993 hingga tahun 2006 memperlihatkan keadaan 
yang fluktuatif.  Kondisi fluktuatif jumlah penduduk miskin amat tampak 
bila kita membandingkan data antara tahun 2000 dengan tahun-

tahun sebelumnya (tahun 1993) maupun sesudahnya (tahun 2006). persentase penduduk miskin tahun 
1993 tercatat sebesar 13,38 persen dan tahun 2000 meningkat tajam menjadi 21,03 persen, sementara 
angka nasional saat itu ialah 18,95 persen. berbeda dengan keadaan penduduk miskin di provinsi riau 
yang sebagian besar berada di pulau-pulau kepulauan riau, penduduk miskin di provinsi Jambi merupakan 
penduduk yang tinggal di daerah pedalaman atau di area kaki gunung kerinci, atau daerah konservasi hutan 
dan di sepanjang sungai dan anak sungai yang banyak terdapat di wilayah ini. suatu komunitas adat yang 
dikenal bermukim di pedalaman di wilayah provinsi Jambi adalah suku anak Dalam. 

APM SD/MI di provinsi Jambi pada tahun 2006 adalah 94,4 persen. Hal ini meperlihatkan kecenderungan 
yang semakin membaik jika merujuk pada pencapaian tahun-tahun sebelumnya. pada tahun 1992, tingkat 
apm sD/mi Jambi masih sebesar 85,9 persen, sementara pada tahun 2000 tercatat sebesar 92,8 persen. 
tetapi bila bila dibandingkan dengan capaian rata-rata angka nasional, maka hanya angka  pada tahun 
2000 yang menempatkan provinsi ini berada di atas angka nasional yang saat itu berkisar  pada angka 92,3 
persen.

Rasio APM P/L SD/MI di provinsi Jambi pada tahun 2006 mencapai 98,8 dan termasuk dalam kategori 
wilayah yang capaiannya paling buruk di luar Jawa. provinsi ini mengalami penurunan pencapaian bila 
dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya. pada tahun 2000, misalnya, rasio apm p/L sD/
mi Jambi mencapai 100,6 persen, sementara  pada tahun 1992 rasio tersebut adalah 101,5 persen. Dengan 
capaian yang dihasilkan pada tahun 1992 tersebut, provinsi Jambi masih tergolong sebagai daerah yang 
capaiannya di atas angka nasional (100,6 persen). Faktor budaya yang lebih mengedepankan anak laki-
laki dalam meraih pendidikan dan kebiasaan perkawinan usia dini pada anak perempuan diduga menjadi 
penyebab terjadinya kekurang setaraan gender di provinsi Jambi.

Jambi merupakan provinsi yang selama 16 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah rumah tangga yang 
memiliki akses air minum non-perpipaan terlindungi. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada tahun 
1994 tercatat sebesar  39,6 persen, lalu menjadi 46,9 persen pada tahun 2006. sedangkan data tahun 
2002 menunjukkan angka 50,3 persen, yang menempatkan Jambi di atas capaian nasional (50,0 persen). 
untuk akses terhadap sanitasi layak, provinisi Jambi pada tahun 2006 berada di posisi 11 terburuk dengan 
capaian sebesar 60,9 persen. angka ini sesungguhnya lebih baik dari hasil  tahun 2000 yang sebesar 55,10 
persen maupun pencapaian tahun 1992 yang baru mencapai 25 persen. target peningkatan akses terhadap 
air minum aman dengan indikator non-perpipaan terlindungi justru mengalami penurunan, sedangkan akses 
terhadap sanitasi layak di provinsi ini meningkat dari tahun ke tahun. 

terkait target penurunan penderita HIV/AIDS dan Penyakit Menular berbahaya di provinsi Jambi, sampai 
tahun 2007 penderita Hiv/aiDs tercatat mencapai 96 kasus, sedangkan insiden malaria yang terjadi sebanyak 
4.305 kasus. 
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6.  SUMAtERA SELAtAN DAN BANGKA BELItUNG

pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan  
mencapai  18,17 persen, lebih tinggi dari angka nasional. sebelumnya, 
pada tahun 1993, angka kemiskinan di sumatera selatan (termasuk 
bangka belitung) tercatat masih 14,89 persen atau sekitar 1.023.900 
jiwa. sedangkan pada tahun 2000, persentase penduduk miskinnya 

mencapai 17,58 persen, yang menempatkan provinsi sumatera selatan pada kurun waktu itu di bawah rata-
rata angka nasional (18,95 persen). kendala infrastruktur, seperti yang dicerminkan oleh kondisi jalur lintas 
timur sumatera yang membelah daerah ini --seperti yang kerap dilaporkan  media massa,  merupakan salah 
satu kendala yang menyebabkan semakin buruknya situasi penduduk miskin di wilayah ini. 

APM SD/MI di  wilayah provinsi Bangka Belitung pada tahun 2006 mencapai nilai 91,5 persen. sedangkan 
data apm sD/mi dan sLtp/mts tahun 1992 dan  2000 sebagai pembanding tidak tersedia, mengingat 
bangka belitung saat itu masih menginduk pada provinsi sumatera selatan. untuk Sumatera Selatan sendiri, 
pencapaian apm sD/mi-nya pada tahun 1992 tercatat sebesar 87 persen, sedikit di bawah  capaian angka 
nasional waktu itu, yakni  88,7 persen. Dari tahun ke tahun, capaian provinsi sumatera selatan tampak 
semakin membaik. ini terlihat pada tahun 2000 yang  menunjukkan angka apm sD/mi sebesar 92,3 persen 
dan tahun 2006 sebesar 93,0 persen. adapun apm sLtp/mts yang diperoleh bangka belitung pada tahun 
2006 berada pada kisaran 93,0 persen. 

Rasio P/L SD/MI. pencapaian provinsi bangka belitung dalam hal rasio kepesertaan pendidikan pada 
tingkat dasar, yang merujuk pada perbandingan perempuan dan laki-laki ini, menunjukkan gambaran yang 
cukup baik. rasio p/L sD/mi di  bangka belitung pada tahun 2006 mencapai 99,0.  angka ini berada di 
atas Dki Jakarta (96,5) dan kota-kota besar lainnya seperti Yogyakarta (97,9) dan Jawa tengah (98,2) serta 
serupa dengan hasil yang dicapai oleh Jawa timur (99,0). sebagai sebuah provinsi baru, keadaan ini tentu 
amat kondusif bagi perkembangan  bangka belitung ke depan, khususnya dalam mempersiapkan sumber 
daya manusia yang berkualitas dengan semangat kesetaraan gender.

APM P/L SLtP/Mts  provinsi sumatera selatan pada tahun 1992 tercatat sebesar 40,2 persen. pada tahun 
2000, angka ini meningkat  menjadi  59,6 persen. Walaupun pada tahun 2000 tersebut pencapaiannya 
membaik, akan tetapi dibandingkan dengan angka nasional (60,3 persen), sumatera selatan masih 
menempati  posisi terburuk dalam hal apm/pL sLtp/mts. barulah kemudian pada tahun 2006,  pencapaian 
sebesar 68,0 persen menempatkan provinsi ini berada di atas angka nasional (66,5 persen).

rasio p/L upah bulanan baik  di provinsi sumatera selatan maupun bangka belitung  pada tahun 2007 
masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini  mencerminkan kondisi masih berlangsungnya diskriminasi 
yang berbasiskan jenis kelamin. Dalam kaitan ini, kaum perempuan pekerja usia muda yang menerima upah 
bulanan di wilayah provinsi sumatera selatan berada pada rasio upah 70,7. sedangkan di bangka belitung, 
rasio tersebut tercatat 69,8 persen. Dengan demikian, pencapaian kedua provinsi ini pada tahun 2007 (bulan 
Februari) dalam hal rasio p/L upah bulanan masih berada di bawah level nasional yang sebesar 74,8 persen 
per Februari 2007.

terkait dengan penderita HIV/AIDS dan penyakit menular di sumatera selatan, sampai tahun 2007 di 
provinsi ini terdapat 124 kasus aiDs dan 2.246 kasus  kejadian malaria. sedangkan di provinsi bangka 
belitung, sampai tahun 2007  kasus aiDs mencapai 64 kasus dan kejadian malaria tercatat  5.378 kasus. 

Air minum. rumah tangga yang memiliki akses air minum non-perpipaan terlindungi pada tahun 1994 di 
provinsi sumatera selatan, termasuk bangka belitung, mencapai 32,1 persen. pencapaian angka nasional 
saat itu masih sebesar 16,2 persen. pada tahun 2006, akses air minum non-perpipaan terlindungi di  bangka 
belitung telah mencapai 33,9 persen. tetapi pencapaian ini masih berada di bawah pencapaian nasional 
yang saat itu sudah mencapai  57,2 persen. sedangkan ketersediaan sumber air minum non-perpipaan 
terlindungi di  sumatera selatan pada tahun 2006 berada pada level 50,6 persen. pencapaian  ini juga 
masih menempatkan sumatera selatan di bawah angka pencapaian nasional, tetapi  jauh lebih baik jika 
dibandingkan dengan pencapaian tahun 2000 (41,3 persen).
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terkait dengan  akses terhadap sanitasi layak, data tahun 2006 memperlihatkan bahwa  pencapaian kedua 
provinsi masih berada di bawah pencapaian nasional (69,3 persen).  tingkat akses tersebut di provinsi bangka 
belitung adalah  67,4 persen, sementara  sumatera selatan sebesar 69,1 persen, yang  menempatkannnya 
pada ranking 21 terbawah. sebelum terjadinya pemekaran,  yakni tahun 1994 dan tahun 2000, pencapaian 
untuk akses sanitasi layak ini masing-masing tercatat sebesar 29,30 persen dan 62,10 persen. Walaupun 
tampak menunjukkan arah yang sedikit membaik, tetapi secara nasional tidak ada perubahan yang cukup 
signifikan dalam hal ketersediaan sanitasi layak di Provinsi Sumatera Selatan ini.

target pengurangan pengangguran kaum muda (perempuan-laki-laki) di provinsi bangka belitung berada di 
atas angka nasional, dengan  pencapaian pada tahun 2007 sebesar  59 persen. Dari angka  tersebut, jumlah 
perempuannya memang relatif lebih kecil yakni 51,3 persen dibandingkan pengangguran kaum muda laki-laki 
yang sebesar 62,9 persen. meskipun demikian, bila data ini dihubungkan dengan data tentang rasio p/L rata-
rata upah bulanan, maka terlihat bahwa  proporsi kaum perempuan yang menerima upah bulanan lebih kecil 
dibandingkan dengan laki-laki. secara implisit dapat dikatakan bahwa  kondisi buruh murah masih terjadi, 
termasuk di antaranya  buruh dari kalangan perempuan yang berada dalam posisi tawar relatif lebih rentan 
ketimbang buruh laki-laki. 

7.  BENGKULU

pada tahun 1993 provinsi bengkulu memiliki jumlah penduduk miskin 
sekitar 13,11 persen atau sekitar 173.100 jiwa. angka ini berada di 
bawah  pencapaian angka nasional yang sebesar 13,67 persen. tetapi  
pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di provinsi ini bertambah 
menjadi 17,72 persen atau sekitar 372.400 jiwa, dan semakin 

meningkat pada tahun 2006  lalu, yakni sebesar  20,90 persen. 

Dengan capaian angka-angka target pengurangan penduduk miskin seperti itu,  dapat disimpulkan 
bahwasanya belum ada upaya yang cukup dari pemerintah  provinsi bengkulu dalam mengurangi penduduk 
miskin. Walaupun persentase itu sepanjang   tahun 1993 hingga  2000 menunjukkan peningkatan jumlah, 
akan tetapi pencapaiannya tetap masih di bawah angka nasional saat itu, yakni 13,11 persen pada tahun 
1993 dan 17,72 persen pada tahun 2000. Yang agak memprihatinkan adalah capaian tahun 2006 yang 
menempatkan provinsi ini berada di atas capaian nasional dengan persentase sebesar 16,58. 

target pengurangan angka kematian anak (akb dan akba) yang dicapai pemerintah  provinsi bengkulu telah 
menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, khususnya untuk tingkat kematian bayi. pada tahun 2003 
tingkat kematian ini mencapai 53 jiwa per 1000 kelahiran, lalu menurun drastis pada tahun 2005  menjadi 
10 jiwa  per 1000 kelahiran hidup. begitupun, untuk target indikator akba, walau bengkulu masih berada di 
bawah capaian nasional, pemerintah  provinsi bengkulu berhasil menurunkan akba dari 68 jiwa akba per 
1000 kelahiran hidup pada tahun 2003 menjadi 45 jiwa akba per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2006.

pencapaian atas target peningkatan akses terhadap air minum aman dan sanitasi layak di bengkulu masih 
memprihatinkan.  untuk akses terhadap air minum, rumah tangga pengguna air minum non perpipaan 
terlindungi pada tahun 2006 mencapai 36,5 persen. ini merupakan  pencapaian yang relatif konstan bila 
mengacu pada data tahun 2000 yang menunjukkan angka sebesar 36,3 persen. perbedaan yang cukup 
berarti baru terjadi bila membandingkan antara data tahun 2006 maupun tahun 2000 dengan data tahun 
1994 yang berada pada besaran 24,4 persen. artinya, terjadi perbaikan  kurang lebih  12 persen dalam kurun 
waktu 12 tahun.

Jumlah kasus AIDS di wilayah bengkulu tergolong rendah, dengan 23 penderita (oDHa) sampai tahun 2007. 
sedangkan untuk penyakit malaria di wilayah provinsi bengkulu tidak dapat diketahui karena ketiadaan data 
tentang hal itu. 
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8.  LAMPUNG

provinsi Lampung pada tahun 2006 memiliki jumlah penduduk miskin 
sebesar 22,64 persen. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan 
dibandingkan dengan  angka pada tahun 2000 yang mencapai r 
30,32 persen atau sekitar 1.650.700 jiwa. bila dicermati , angka-
angka capaian tahun 2000 --yang tidak hanya berlaku bagi provinsi 

Lampung--, menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin yang tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelum 
dan sesudahnya. Data tahun 1993, misalnya, memperlihatkan  jumlah penduduk miskin di Lampung masih 
sebesar 11,70 persen. Hal  ini  mengindikasikan  bahwasanya krisis moneter pada tahun 1997/1998 
yang terjadi di indonesia tampaknya telah menimbulkan dampak  luar biasa terhadap kehidupan ekonomi 
penduduk, khususnya penduduk miskin.

pencapaian rasio APM P/L SD/MI pada tahun 2006 di Lampung adalah 98,9. ini  tergolong  sebagai 
pencapaian  yang buruk di luar Jawa. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian provinsi ini 
mengalami penurunan. tahun 2000, misalnya, rasio apm p/L sD/mi  Lampung mencapai  99,2 dan meningkat 
pada tahun 1992 menjadi 101,8. meski  menunjukkan persentase yang lebih besar,  akan tetapi posisinya 
berada di atas pencapaian nasional. salah satu faktor penyebab  semakin berkurangnya proporsi rasio apm 
p/L sD/mi di Lampung ini, sebagaimana daerah-daerah lainnya, antara lain adalah fakta bahwa anak masih 
dipandang sebagai ’aset’ tenaga kerja produktif yang dapat membantu ekonomi keluarga. sektor pekerjaan 
yang fleksibel bagi anak perempuan dalam hal ini adalah sektor domestik, yaitu sebagai pekerja rumah tangga 
(prt).

pencapaian  Lampung dalam rasio APM P/L SLtP/Mts sedikit berbeda dengan pencapaian rasio apm p/L 
sD/mi-nya. Dari data seri waktu 1992 hingga 2007 terlihat bahwa pencapaian keseluruhan Lampung secara 
konsisten berada di atas capaian angka nasional. ini tampak dari pencapaian tahun 2007 (Februari) yang 
tercatat sebesar 78,5 sementara angka nasional sebesar 74,8. pada tahun 2006 rasio Lampung adalah 
sebesar 106,2 sementara  angka nasionalnya sebesar 100.pada tahun 2000, rasio ini mencapai 108,5 
sementara  angka nasional sebesar 104,2. adapun pada  tahun 1992, rasio tersebut  sebesar 106,4 dengan 
angka nasional pada saat itu sebesar 101,3. Dari gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya upaya 
Lampung dalam bidang pendidikan dasar dengan memajukan kesetaraan gender melalui indikator rasio apm 
p/L sLtp/mts ini cukup berhasil.

pengguna air minum non perpipaan terlindungi di provinsi Lampung mengalami peningkatan dari waktu ke 
waktu.  pada tahun 1994 jumlah pengguna tersebut baru sekitar 18,9 persen, kemudian meningkat menjadi 
39,6 persen pada tahun 2002, lalu  meningkat lagi hingga 43,9 persen pada tahun 2006. meskipun akses 
pengguna air minum perpipaan terlindungi di  Lampung ini menunjukan kecenderungan peningkatan, akan 
tetapi nilai pencapaiannya masih berada di bawah angka rata-rata nasional.

Jumlah kasus AIDS di provinsi Lampung sampai tahun 2007 masih kecil, yakni mencapai 123 orang. ini 
bertolak belakang dengan jumlah insiden malaria yang mencapai jumlah 3.025 kejadian, yang menempatkan 
Lampung pada urutan keenam sebagai daerah yang paling banyak mengalami kejadian malaria.

mengingat Lampung merupakan wilayah yang terkenal sebagai wilayah habitat gajah,  daya dukung kawasan 
hutan provinsi ini dianggap telah  mencukupi. Faktanya justru agak mengejutkan karena  ternyata rasio luas 
daratan kawasan hutan di Lampung tergolong  rendah dibandingkan dengan rasio nasional. Data tahun 
2001, 2003, dan tahun 2005 menunjukkan angka relatif sama yaitu berkisar pada 28,1 – 28,4 persen, 
sementara angka nasional berada pada kisaran  54,6  – 64,3 persen.
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9.  DKI jAKARtA

sebagai ibu kota negara, provinsi Daerah khusus ibukota (Dki) Jakarta 
pun ternyata tak terlepas dari masalah kemiskinan dengan fakta masih 
terdapatnya penduduk miskin sebesar 4,52 persen di wilayah ini.  
persentase penduduk miskin di wilayah provnsi ibu kota negara ini dapat 
dikatakan relatif tetap selama kurun waktu tiga belas tahun terakhir. 

pada tahun 1993 persentase penduduk miskin Dki Jakarta tercatat 5,65 persen. kemudian mengalami 
penurunan pada tahun 2000 menjadi 4,96 persen. keberadaan penduduk miskin di wilayah Dki Jakarta ini 
secara kasat mata dengan mudah dijumpai di daerah-daerah pemukiman kumuh maupun di sekitar bantaran 
kali. sebagian lagi penduduk miskin di provinsi ini adalah masyarakat nelayan yang berada di wilayah kawasan 
pantai sebelah utara Jakarta

sebagai ibukota negara, pencapaian mDgs Dki Jakarta relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata 
pencapaian nasional. begitupun,  hal ini ternyata tidak berlaku untuk semua indikator target mDgs. Hal  
yang paling menonjol dirasakan kekurangannya  adalah  bidang pendidikan, baik dalam target pencapaian 
pendidikan dasar bagi semua maupun target pencapaian kesetaraan gender dengan indikator rasio apm-nya. 
pada tahun 2006 apm sD/mi Dki Jakarta mencapai 90,8 persen. angka ini lebih buruk dibandingkan dengan 
pencapaian tahun 2000 yang mencapai 91,4 persen. pencapaian terbaik apm sD/mi  Dki terjadi  pada tahun 
1992 yakni sebesar 94,2 persen, jauh di atas angka nasional yang sebesar 88,7 persen.  Dengan demikian,  
pencapaian apm sD/mi provinsi Dki Jakarta dalam rentang 14 tahun ini menunjukkan kecenderungan  
semakin menurun di tengah-tengah pencapaian apm nasional yang justru semakin membaik, yakni  dari 88,7 
persen pada tahun 1992, lalu meningkat menjadi 92,3 persen pada  tahun 2000, dan mencapai 94,7 persen 
pada tahun 2006.

terdapat catatan penting atas pencapaian nasional pada tahun 2006 ini. Walaupun  persentase apm sD/mi 
dalam kurun waktu empat belas tahun (1992 -  2006) tercatat meningkat, akan tetapi jumlah provinsi yang 
pencapaiannya berada di bawah angka nasional tampak semakin banyak, bahkan meliputi hampir seluruh dari 
33 provinsi yang ada. tercatat hanya tiga provinsi yang pencapaian apm sD/mi-nya berada di atas pencapaian 
nasional yakni banten, nanggroe aceh Darussalam, dan kalimantan tengah.

pencapaian apm sD/mi yang berada di bawah pencapaian angka nasional bagi  hampir seluruh provinsi 
diduga merupakan imbas dari menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. 
ini terjadi walaupun  pemerintah dalam hal ini sebenarnya telah berupaya meminimalisasi dampak  kenaikan 
harga bbm tersebut melalui berbagai program, seperti program kompensasi pengurangan subisidi bbm (pkps 
bbm), yang di antaranya berupa sumbangan langsung tunai (sLt) bagi masyarakat miskin dan hampir miskin 
(nearly poor).

Dalam hal keadilan gender di bidang pendidikan, Dki Jakarta  ternyata termasuk dalam provinsi yang 
pencapaian rasio APM P/L SD/MI-nya di bawah pencapaian nasional selama kurun waktu 14 tahun ini. 
pencapaian Dki Jakarta   pada tahun 1992 ialah  99 persen sementara  angka nasional saat itu ialah  100,6 
persen. pada tahun 2000, rasio apm sD/mi Dki Jakarta mencapai  100,4 persen sementara rasio  nasional 
ialah 100,3 persen. pada tahun 2006 lalu, pencapaian Dki Jakarta ialah  96,5 persen sementara pencapaian 
nasional sebesar 99,4. Hasil yang diperoleh  ibukota negara ini  amat mengejutkan, bahkan bila dibandingkan 
dengan pencapaian yang diraih provinsi irian Jaya barat (yang sekarang menjadi papua barat). Walaupun  
merupakan provinsi baru hasil pemekaran, dan sama-sama berada di bawah angka nasional dengan Dki 
Jakarta, pencapaian irian Jaya barat pada tahun 2006 tercatat sebesar 99,3 persen. 

Demikian pula dengan rasio APM P/L SLtP/Mts Dki Jakarta, sejak tahun 1992  selalu berada di bawah 
angka nasional. pada tahun 1992, misalnya, rasio nasional mencapai 101,3 persen, sedangkan capaian Dki 
Jakarta 100,2 persen. bahkan pada tahun 2000 angka ini di Dki Jakarta turun menjadi 94,4 persen, yang 
memperlihatkan selisih semakin besar dengan pencapaian nasional yang saat itu telah mencapai 104,2 
persen.  Hingga tahun 2006, rasio apm p/L sLtp/mts Dki Jakarta yang berada di bawah rasio nasional dengan 
selisih 10 persen ini belum berubah.. rendahnya pencapaian provinsi Dki Jakarta ini semakin mengenaskan 
bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai provinsi-provinsi lainnya. ini mengingat bahwa provinsi-provinsi 
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tersebut dikenal merupakan wilayah yang kurang berkembang atau wilayah dengan tingkat pendapatan yang 
jauh lebih kecil dibandingkan dengan Dki Jakarta. 

bila dilihat dari rasio p/L sD/mi, tampaknya Jakarta hampir dapat dikatakan bebas dari diskriminasi gender. 
tetapi bila dilihat dari struktur upah berdasarkan rasio  p/L upah bulanan, yang tercatat sebesar 80 persen, 
diketahui bahwasanya di Dki Jakarta  masih ditemukan sedikit ketimpangan dalam soal diskriminasi gender ini.

Yang cukup menarik adalah  angka tingkat pengangguran  angkatan muda (usia 15-24 tahun), khususnya bagi 
mereka yang tinggal di daerah perkotaan. untuk  Dki Jakarta, misalnya, pada tahun 2007 angka ini mencapai  
85,4 persen,  yang merupakan peringkat kedua setelah kepulauan riau. sementara angka pengangguran 
nasional sendiri tercatat  sebesar 57,3 persen.   Yang patut dicermati, kedua provinsi  tersebut  sebagai  
selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat industrialisasi yang cukup tinggi. Dari  jumlah pengangguran 
tersebut, tampak bahwa persentase kaum perempuan lebih besar dibanding laki-laki, yakni 89,2 persen 
berbanding 82,1 persen (data tahun 2007 bulan Februari).

tingkat pencapaian target mDgs yang terbilang rendah  lainnya untuk Dki Jakarta i adalah pada masalah Hiv/
aiDs. Dki Jakarta merupakan provinsi  dengan  jumlah kasus aiDs terbesar yaitu 2.849 kasus sampai tahun 
2007. situasi ini menggambarkan secara jelas  pola kehidupan kota besar di indonesia  dengan fenomena 
pergaulan bebasnya yang diiringi tingkat pemakaian obat-obatan (psikotropika) yang cukup tinggi.  pemakaian 
jarum suntik diduga menjadi  medium utama terjadinya penularan penyakit ini.

10.  jAwA BARAt DAN BANtEN

sebelum tahun 1999, wilayah provinsi Jawa barat meliputi juga area  
yang sekarang menjadi wilayah provinsi banten. karena itu data provinsi 
banten tahun 1990-an masih menjadi  satu  dengan  provinsi Jawa 
barat. 

Dalam pencapaian target pengurangan kemiskinan dan penghapusan kelaparan kedua provinsi ini  
mencapai hasil  yang relatif lebih baik dibandingkan dengan angka nasional.  persentase jumlah penduduk 
miskin di Jawa barat dan banten  tercatat sebesar 12,20 persen pada tahun 1993, sedangkan angka nasional 
pada saat yang sama mencapai  13,7 persen. Hal yang sama tetap terjadi ketika Jawa barat mengalami 
pemekaran dan  rbanten menjadi sebagai provinsi baru. Jumlah penduduk miskin yang terdapat di kedua 
provinsi  ini tetap menunjukkan persentase di bawah persentase nasional.

tidak demikian halnya dengan target pencapaian pendidikan dasar bagi semua, Jawa barat menjadi  satu-
satunya provinsi di pulau Jawa yang pencapaian APM SLtP/Mts-nya pada tahun 2006 sebesar 62,1 persen 
berada di bawah angka persentase nasional yang mencapai 65,2 persen.  Demikian pula  sebelumnya pada 
tahun 1992 dan  2000, angka yang diperoleh Jawa  barat   yakni masing-masing sebesar 35,3 persen  57,7 
persen tetap lebih rendah  dari angka nasional  yang masing-masing  sebesar 41,9 persen dan 60,3 persen. 
Yang menarik ialah  banten, sebagai provinsi pemekaran,  ternyata pencapaian apm sLtp/mts justru lebih 
baik dari pencapaian angka nasional.

angka kematian bayi (akb)  di provinsi Jawa barat dan  banten berada di di atas  angka rata-rata nasional.  
untuk Jawa barat, akb pada tahun 2003 tercatat  sebesar 44 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan di 
banten angka akb tercatat  38 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. adapun angka rata-rata nasional pada tahun 
2003 tersebut adalah 35 jiwa per 1000 kelahiran hidup. sedangkan para periode 2005 pencapaiannya 
menunjukkan jumlah yang berbeda. Di Jawa barat akb tercatat sebesar 37 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, 
sementara di banten sebesar 35 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. adapun akb nasional pada tahun 2005 
tersebut tercatat 32 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. Dari data tersebut tampak adanya perbaikan meskipun 
dalam jumlah yang amat kecil baik dalam cakupan daerah maupun nasional. 

Demikian pula  untuk target pencapaian angka kematian balita (akba),  kedua provinsi ini  menunjukkan 
prestasi melalui  keberhasilan mereka menurunkan AKBA, walaupun  selisihnya  tidak terlalu signifikan dan 
masih berada di atas angka nasional. pada tahun 2003, akba di provinsi Jawa barat tercatat  50 jiwa per 1000 
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kelahiran hidup dan menurun menjadi  47 jiwa per 1000 kelahiran hidup pada  tahun 2005.   sementara itu  
di  provinsi banten, akba tahun 2003 ialah 56 jiwa per 1000 kelahiran hidup dan menurun menjadi  45 jiwa 
per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005.

pencapaian provinsi banten dalam target peningkatan akses terhadap air minum aman dan sanitasi layak 
masih berada di bawah angka rata-rata nasional. rumah tangga yang memiliki akses air minum non-perpipaan 
terlindungi pada tahun 2006 di provinsi ini mencapai 48,5 persen, sementara yang memiliki akses terhadap 
sanitasi layak sebesar 69 persen. sedangkan provinsi Jawa barat pada tahun 1992, sebelum pemekaran,  
memiliki rumah tangga pengguna air minum non-perpipaan terlindungi sebanyak 68,6 persen. pada tahun 
2006, setelah pemekaran terjadi,  angka tersebut  menurun menjadi 51,0 persen, adapun jumlah angka 
rumah tangga di Jawa barat yang  menikmati sanitasi layak pada tahun 2006 tercatat sebesar  61,1 persen.  
pencapaian tahun 2006 ini  lebih baik dibandingkan dengan tahun 1992 yang baru 26,40 persen dan tahun 
2000 yang  mencapai 54 persen.

terkait target pengurangan penderita HIV/AIDS dan penyakit menular berbahaya, Jawa barat termasuk 
provinsi yang memiliki kasus aiDs yang relatif tinggi, dengan jumlah kasus sebanyak 1.445, sampai tahun 
2007. sedangkan kejadian malaria pada tahun yang sama tercatat 1.124 kasus. sedangkan di provinsi 
banten, sampai tahun 2007 terdapat 43 kasus dan 21 kasus kejadian.

tingkat pengangguran kaum muda di provinsi Jawa barat cukup tinggi dan menduduki peringkat keempat 
nasional yakni sebesar  73,1 persen per Februari 2007. angka tersebut terdiri atas i 84,4 persen penganggur 
perempuan dan 66,8 persen laki-laki.  adapun rasio upah perempuan dan laki-laki di Jawa barat tercatat 
sebesar 78,9 persen. sementara  itu di provinsi banten tingkat pengangguran kaum mudanya lebih tinggi, 
yaitu mencapai 78,5 persen, menduduki. peringkat ketiga secara nasional. perbandingan antara jumlah 
perempuan yang menganggur dibandingkan dengan yang laki-laki adalah 85 persen berbanding 74,7 persen.  
sama seperti Jawa barat, rasio upah kaum perempuan di banten, yang diketahui lewat rata-rata upah per 
bulan p/L, tercatat lebih rendah ketimbang laki-laki yaitu 72,4 persen. Hal ini juga menunjukkan kuatnya 
pendapat umum yang berkembang selama ini yang menyatakan bahwa posisi tawar pasar tenaga kerja kaum 
perempuan secara struktural lebih lemah dibandingkan dengan pasar tenaga kerja laki-laki.

11.  jAwA tENGAH

pada tahun 1993 penduduk miskin di provinsi Jawa tengah mencapai 
15,8 persen atau sekitar 4.618.700 jiwa. pada tahun 2000 persentase 
ini meningkat menjadi 21,11 atau sekitar 7.308.300 jiwa. sedangkan 
pada tahun 2006 penduduk miskin di Jawa tengah mencapai 20,17 
persen. secara keseluruhan, pencapaian provinsi Jawa tengah dalam 

upaya mengurangi jumlah penduduk miskin  masih memerlukan kerja keras mengingat jumlah penduduki 
miskinnya masih lebih tinggi dari persentase  nasional selama periode waktu tersebut.

pencapaian rasio P/L SD/MI di Jawa tengah pada tahun 2006 ini  menurun dibandingkan dengan  tahun 
2000, yakni dari 99,8 persen menjadi 98,2 persen. ini sedikit berbeda dengan pencapaian tahun 1993 
yaitu 100,9  yang lebih baik dari pencapaian angka nasional (100,6). selain berbagai sebab yang terkait 
dengan masalah pekerja anak dan  perkawinan dini yang melanda anak perempuan, secara spesifik  hal 
ini mencerminkan masih kuatnya kultur Jawa yang lebih mengedepankan anak laki mengenyam pendidikan 
ketimbang perempuan.

tetapi hasil berbeda diperoleh Jawa tengah dalam hal  rasio P/L SLtP/Mts. provinsi ini  memperlihatkan 
keadilan gender yang cukup baik yang tampak dari  pencapaian rasio akses pendidikan sLtp/mts di atas rata-
rata angka nasional, khususnya pada tahun 1992 dan tahun 2000, yakni masing-masing sebesar 101,7 dan 
106,6. tetapi pencapaian ini mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi  103,1. meskipun demikian, 
rasio ini masih tetap berada di atas pencapaian angka nasional yang sebesar 100,0. 

Dari sisi upah, rasio upah per bulan P/L  di Jawa tengah tercatat   66 persen, yang berarti bahwa perempuan 
hanya memperoleh upah 66 persen dibandingkan laki-laki. Diskriminasi dalam pengupahan ini jelas merupakan 
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cerminan di sektor riil, terutama terkait dengan semakin maraknya pola hubungan kerja yang bersifat sub-
kontrak dan out-sourcing yang ujungnya melemahkan kaum buruh, terutama buruh perempuan.

Dalam upaya mencapai target penurunan penderita Hiv/aiDs dan pengurangan penderita malaria, provinsi 
Jawa tengah masih  memerlukan kewaspadaan yang cukup tinggi, mengingat  jumlah kasus aiDs sampai 
tahun 2007 di provinsi ini mencapai 369 kasus.  adapun peristiwa malaria di Jawa tengah pada tahun yang 
sama mencapai 1.966 kejadian.

pencapaian target pengurangan pengangguran usia muda (15-24 tahun) di provinsi Jawa tengah masih 
tergolong rendah. ini mengingat jumlah pengangguran di provinsi ini pada tahun 2007 mencapai 57,6 persen, 
di atas angka rata-rata pengangguran  nasional yang sebesar 57,3 persen. persentase yang diperoleh Jawa 
tengah ini menempati peringkat 10 dalam hal jumlah pengangguran tertinggi.  bila ditinjau berdasarkan jenis 
kelamin, maka jumlah pengangguran perempuan tercatat lebih banyak daripada kaum laki-laki, yakni 65,8 
persen berbanding 52,3 persen.

12.  DAERAH IStIMEwA YOGYAKARtA

provinsi Dari sisi kualitas hidup, Daerah istimewa (Di) Yogyakarta  
tampak  relatif lebih baik karena  merupakan daerah dengan indeks 
harapan hidup yang tertinggi di indonesia. akan tetapi persentase 
jumlah penduduk miskinnya sejak tahun 1993 yang mencapai 11,77 
persen terus meningkat. pada tahun 2000 angka ini telah mencapai 

33,32 persen. baru pada tahun 2006 angka ini menurun kembali  menjadi 20,32. angka ini masih  masih 
berada di atas angka rata-rata penduduk miskin secara nasional (17,5 persen pada tahun 2006). penurunan 
jumlah penduduk miskin di Di Yogyakarta pada tahun 2006 tersebut i diperkirakan karena adanya intervensi 
program pkps bbm. program ini  ditujukan bagi penduduk miskin dan mendekati miskin dalam upaya 
mempertahankan daya beli mereka  akibat  kebijakan kenaikan harga bbm yang diikuti dengan meningkatnya 
harga-harga kebutuhan pokok. 

Rasio APM SD/MI di provinsi Di Yogyakarta  mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pencapaian 
tahun 1992 dan  2002. pada tahun  1992 rasio apm sD/mi tercatat sebesar 101,3 persen, menurun 
menjadi  99,6 persen pada tahun 2002 dan 97,9 persen pada tahun 2006. ini berarti di Yogyakarta terdapat 
kecenderungan yang konsisten dalam  perkembangan rasio apm sD/mi yang didasarkan atas perbandingan 
jenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Rasio APM P/L SLtP/Mts di provinsi ini pada tahun 2006 mencapai 94,4 persen.  angka ini lebih buruk 
ketimbang pencapaian tahun 1992 yakni sebesar 95,2 persen tetapi sedikit lebih baik dibandingkan tahun 
2000 sebesar 94,3 persen. sekalipun persentase pada tahun 2006   lebih baik, angka  ini sesungguhnya masih 
berada di bawah pencapaian nasional atau  di bawah prestasi pencapaian  tahun  1992 dan  2000. secara 
keseluruhan , pencapaian hampir semua provinsi di indonesia dalam   indikator apm sD/mi ini mengalami 
penurunan. Hanya  tiga daerah di indonesia yang angka pencapaiannya berada di atas  angka nasional.

terkait target pengurangan penderita HIV/AIDS dan malaria, sampai tahun 2007 di Yogyakarta tercatat 
102 kasus aiDs.  mengingat Yogyakarta merupakan kota yang terbuka dan daerah wisata, jumlah penderita 
tersebut menunjukkan bahwa kasus Hiv/aiDs di provinsi ini relatif dapat dikendalikan. selain itu, pada tahun 
yang sama tercatat 175 kejadian penyakit malaria terjadi di Yogyakarta.
 
tingkat pengangguran usia muda di Yogyakarta dapat dikategorikan  memprihatinkan, mengingat posisinya 
pada tahun 2007 ini berada di peringkat enam tertinggi dalam hal jumlah pengangguran, yaitu  sebesar 68,7 
persen. Jumlah perempuan muda yang menganggur lebih banyak dari laki-laki yaitu  77,6 persen berbanding  
61,2 persen, atau sekitar 16,4 persen lebih banyak.
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13.  jAwA tIMUR

jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa timur pada tahun 2006  
ialah sebesar 20,23 persen, yang berarti sekitar seperlima penduduknya 
hidup dalam kemiskinan.  persentase ini memang relatif kecil, namun 
dari sisi jumlah absolut bisa meliputi beberapa provinsi. pada tahun 
2000  penduduk miskin di provinsi  ini mencapai  22,72 persen atau  

lebih dari 7,7 juta jiwa. sedangkan pada tahun 1993  penduduk miskin di Jawa timur mencapai 13,25 
persen. bila jumlah penduduk miskin tahun 1993  dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 
2006, maka terdapat perbedaan jumlah yang hampir dua kali lipat besarnya. Dalam satu dekade lebih telah 
terjadi pelipatgandaan jumlah orang miskin yang diduga kuat sebagai akibat dari pengaruh krisis ekonomi 
pada tahun 1997-1998.

pencapaian rasio APM P/L SD/MI di Jawa timur pada tahun 2006 sebesar 99,4 persen   menunjukkan 
kecenderungan menurun dibandingkan dengan rasio tahun 2000 yang mencapai  100,2 persen dan tahun 
1992 yakni 101 persen.  adapun rasio apm p/L sD/mi  nasional tahun 2006, 2000, dan 1992  tercatat 
masing-masing sebesar 99,4 persen, 100,2 persen, dan 101 persen.. semakin menurunnya pencapaian 
rasio apm p/L sD/mi  berarti pula  bahwasanya partisipasi peserta didik anak perempuan semakin menurun 
dibandingkan dengan anak laki-laki dalam hal mengenyam pendidikan dasar tingkat sekolah dasar.

provinsi Jawa timur memiliki  rasio APM P/L SLtP/Mts yang terus meningkat dari 97,1 persen pada tahun 
1992  menjadi 104,2 persen tahun 2000, yang serupa dengan angka nasional. pada tahun 2006 rasio ini  
turun menjadi 101,4 persen, tetapi tetap masih lebih baik  dari pencapaian angka nasional yang besarnya 
100,0 persen. 

Di sektor riil, terlihat indikasi adanya diskriminasi pengupahan. Rasio P/L upah bulanan tahun 2007 tercatat 
sebesar 74,1 persen. angka ini berada di bawah angka nasional yang  besarnya 74,8 persen. Dari data 
tersebut dapat disimpulkan bahwasanya terjadi perbedaan jumlah upah yang diterima  perempuan dan laki-
laki dalam menerima  upah bulanan. Dalam hal ini kaum perempuan menerima upah  yang lebih sedikit 
daripada laki-laki. kondisi ini mencerminkan adanya perempuan yang bekerja di sektor informal menerima 
upah bulanan lebih kecil dibandingkan laki-laki yang notabene banyak bekerja di sektor formal. 

adapun pencapaian target pengurangan penderita Hiv/aiDs dan penyakit menular berbahaya di Jawa timur 
masih cukup rawan. Hal ini dikarenakan tingginya kasus aiDs yang mencapai 1.043 orang pada tahun 2007. 
pada tahun yang sama  kejadian malaria mencapai 1.822 kasus. 

14.  BALI

Dengan jumlah persentase penduduk miskin sebesar 6,10 persen di 
tahun 2006 provinsi bali merupakan wilayah terbaik kedua setelah Dki 
Jakarta dalam upaya mengurangi persentase penduduk miskin yang 
terdapat di wilayahnya. persentase jumlah penduduk miskin terbesar 
di wilayah ini selama kurun waktu 13 tahun hanya sebesar 9,46 

persen, yang terjadi  pada tahun 1993. sebagai daerah tujuan wisata, jelas bahwa sektor perekonomian yang 
menunjang kegiatan sehari-hari penduduknya adalah sektor industri pariwisata dengan segala turunannya.

bali merupakan provinsi yang dari perspektif nasional  pencapaian mDgs-nya relatif baik. Hal ini disebabkan 
indikator mDgs di bali selalu berada di atas angka nasional, terkecuali dalam tiga hal yakni apm sD/mi dan 
rasio apm p/L sD/mi yang masing-masing menempati peringkat 17 dan 11 dari 33 provinsi, serta  jumlah 
penderita Hiv/aiDs yang terbesar kelima di indonesia. 
 
sejak tahun 2002 provinsi bali memiliki apm sD/mi di bawah tingkat rata-rata nasional, dengan  pencapaian 
sebesar  92,2 persen.  pada tahun 2006 angka ini meningkat menjadi 93,3 persen. Hal berbeda terjadi pada 
tahun 1992 ketika    persentase apm sD/mi  tercatat lebih kecil, yakni sebesar 91,1 persen, namun berada 
di atas angka nasional.
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bali termasuk dalam kategori provinsi yang pencapaian rasio apm p/L sD/mi pada tahun 2006, yakni sebesar 
99,0 persen, berada sedikit di bawah pencapaian nasional. meskipun demikian, berbeda dengan provinsi 
lainnya yang cenderung menurun pencapaiannya, provinsi bali justru menunjukkan perbaikan seperti yang 
terlihat dalam tabel, yakni sebesar 97,7 persen pada tahun 1992 dan sedikit menurun 97,5 persen pada 
tahun 2002.

bila di sektor pendidikan pencapaian target kesetaraan gender sudah berlangsung baik, maka tidak demikian 
halnya dengan sektor produktif non-pertanian.  Hal ini dapat dilihat dari rasio p/L rata-rata upah bulanan yang 
tercatat pada bulan Februari 2007 sebesar 69,6 persen atau satu peringkat di bawah nusa tenggara barat 
dan menempati peringkat keempat terburuk. kesenjangan rata-rata upah bulanan antara perempuan dan 
laki-laki di provinsi ini masih cukup lebar.

kasus aiDs di provinsi bali relatif tinggi.  sampai tahun 2007, tercatat  sebesar 628 kasus terjadi di bali, atau 
menduduki peringkat kelima pencapaian terparah secara nasional. kenyataan ini lebih dipengaruhi oleh posisi 
bali sebagai daerah tujuan pariwisata. sebagai daerah terbuka, sulit bagi masyarakat di bali menghindarkan 
diri dari pergaulan dengan cara hidup yang membuka ruang bagi penyebaran penyakit Hiv/aiDs.

15.  NUSA tENGGARA BARAt

nusa tenggara barat merupakan provinsi yang tingkat ketergantungan sebagian besar penduduknya pada 
curah hujan sangat tinggi. karena itu tidaklah mengherankan apabila 
pada musim kemarau daerah ini sering dilanda kelaparan. sebagai 
daerah pertanian dengan areal pengairan teknis lebih kecil dan tingkat 
penduduk yang padat di Lombok,  nusa tenggara barat  dikenal sebagai 
daerah miskin baik bila mengacu pada indikator ekonomi dan non-

ekonomis.

provinsi nusa tenggara barat pada tahun 1993 memiliki jumlah persentase penduduk miskin sebesar 19,52 
persen atau sekitar 692.400 jiwa (po). angka ini  kemudian meningkat menjadi 28,01 persen atau 1.145.800 
jiwa pada tahun 2000. Data ini memperlihatkan bahwa krisis nasional berdampak besar pada nusa tenggara 
barat.  proses pemulihan di provinsi ini  berjalan lamban, selain  pdipengaruhi oleh  iklim panas  sebagai 
faktor yang menimbulkan kemarau berkepanjangan. pada tahun 2006 persentase penduduk miskin di nusa 
tenggara barat mencapai  23,04 persen, yang berarti terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 3 
persen selama  6 tahun terakhir.

Dampak kemiskinan dan kondisi iklim ini menjadi penghambat utama pencapaian target pengurangan 
kelaparan. pada tahun 1989 nusa tenggara barat  memiliki jumlah balita kurang gizi atau gizi buruk sebesar 
43,98 persen. satu dekade kemudian, yaitu tahun 2000, jumlah balita kurang gizi di nusa tenggara barat 
turun cukup tinggi menjadi  27,25 persen.. akan tetapi pada tahun 2006 jumlah ini kembali naik menjadi 
33,39 persen. ini lebih tinggi dari  angka nasional balita dengan gizi kurang tahun 2006 yang sebesar 28,05 
persen. 

kinerja pencapaian pendidikan dasar provinsi nusa tenggara barat relatif lebih baik, terutama dalam program 
“’Wajar 9 tahun” yang  pencapaiannnya di atas rata-rata nasional. selain karena peran pemerintah yang besar, 
keberhasilan ini tidak dapat dipungkiri karena peran pendidikan swasta yang cukup signifikan, baik melalui 
pendidikan pesantren (madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah) maupun sekolah umum sD/mi dan sLtp/mts. 
akan tetapi  dalam hal kesetaraan gender di bidang pendidikan provinsi nusa tenggara barat menghadapi 
kendala akibat masih adanya pandangan stereotip, yakni perempuan tidak perlu berpendidikan baik karena  
pada akhirnya akan bekerja di rumah. akibat pandangan ini,  pencapaian rasio perempuan dibandingkan 
laki-laki tingkat sLtp/mt berada di bawah angka nasional. pada tahun 1992 rasio APM P/L SLtP/Mts nusa 
tenggara barat tercatat 98,8 persen lalu turun pada tahun 2000 menjadi 98,5 persen. baru pada tahun 2006 
rasio ini mencapai angka yang cukup signifikan yakni 137,5 persen. Meskipun demikian, persentase ini masih  
berada di bawah angka nasional. 
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target pencapaian kesetaraan gender, bila dilihat dari perspektif pendidikan, tampak sudah cukup baik. tetapi  
di sektor ekonomi riil, dalam hal ini pengupahan, tampak adanya diskriminasi gender. pada tahun 2007, 
tingkat rasio p/L rata-rata upah bulanan tercatat sebesar 68,1 persen. ini berarti perempuan hanya menerima 
upah sekitar dua pertiga dari laki-laki. angka ini  merupakan peringkat ketiga terburuk secara nasional. 

Dampak kurang gizi balita di nusa tenggara barat sangat berpengaruh terhadap kehidupan balita. Hal ini 
ditambah lagi dengan  pola dan gaya hidup yang tidak sehat terutama perawatan masa kehamilan serta pola 
asuh dan makan semasa balita. pada tahun 2003 provinsi nusa tenggara barat  memiliki Angka Kematian 
Bayi (AKB) sebesar 74 jiwa per 1.000 kelahiran, yang turun drastis  pada tahun 2005  menjadi  27 jiwa 
per 1.000 kelahiran. keberhasilan menekan jumlah akb  ternyata tidak diiringi kesuksesan menekan Angka 
Kematian Balita (AKBA),  yang  penanganannnya tergolong masih lamban. provinsi nusa tenggara barat pada 
tahun 2005 memiliki akba  93 jiwa meninggal dari 1.000 kelahiran. angka ini dua kali lipat lebih besar dari 
angka nasional yang mencapai 40 jiwa per 1.000 kelahiran, meskipun sudah lebih baik dibandingkan dengan 
angka tahun 2003 yang mencapai 103 jiwa. 

sejak dekade 1990-an provinsi nusa tenggara barat mulai mengembangkan sektor pariwisata.  seiring 
dengan itu,  kasus-kasus  Hiv/aiDs mulai dilaporkan terjadi. pada tahun 2007 terdapat 74 kasus aiDs. 
kesulitan dalam pengendaliannya terutama muncul dari  upaya mencegah penularan yang berasal dari tki/
tkW yang bekerja di luar negeri. adapun  untuk penyakit malaria, nusa tenggara barat termasuk daerah yang 
potensial terjangkit dengan jumlah insiden malaria pada tahun 2006 sebanyak 10.535 kejadian. Dengan 
jumlah sebesar itu, nusa tenggara barat menempati urutan keempat di indonesia sebagai daerah endemik 
terbesar penyakit malaria.

target pencapaian akses sanitasi layak merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. namun 
akses ini di provinsi nusa tenggara barat pada tahun 2006 hanya mencapai 46,2 persen,  yang merupakan 
persentase terendah secara nasional. sekalipun demikian, angka ini  sudah jauh meningkat  dibandingkan 
tahun  1992 yang baru mencapai 17 persen,  dan tahun 2000 yang mencapai  44,20 persen. Data ini 
menunjukkan,  masih terdapat separuh lebih penduduk nusa tenggara barat yang hidup dalam sanitasi yang 
tidak layak. 

16.  NUSA tENGGARA tIMUR

nusa tenggara timur merupakan daerah yang alamnya sangat tergantung 
pada hujan, namun tidak mempunyai sungai. penduduknya sebagian 
besar adalah petani, namun lahan mereka termasuk  jenis lahan kritis. 
akibatnya, sulit bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. oleh 
karena itu pencapaian target pengurangan kemiskinan di daerah ini 

terasa lamban dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

pada tahun 1993 provinsi ini memiliki jumlah penduduk miskin sekitar 756.400 jiwa atau 21,84 persen. 
persentase tersebut kemudian meningkat pada tahun 2000 menjadi 36,29 persen atau 1.206.500 jiwa. 
pada tahun 2006  jumlah penduduk miskin di provinsi nusa tenggara timur  menurun kembali menjadi 27,99 
persen. atau sekitar 11,5 persen lebih tinggi dari angka nasional. Dengan membandingkan angka pencapaian 
dari tahun 1993, 2000, hingga 2006, tampak  bahwa pencapaian provinsi nusa tenggara timur selalu lebih 
di bawah pencapaian nasional.

salah satu dampak dari  kondisi kemiskinan ini adalah kualitas kesehatan balita yang buruk. pada tahun 
1989  prevalensi balita dengan berat badan kurang atau kurang gizi di nusa tenggara timur mencapai 45,41 
persen.  angka tersebut menurun menjadi 33,60 persen pada tahun 2000, tetapi   meningkat kembali  pada 
tahun 2006 menjadi  41,07 persen. angka ini jauh melampaui  angka nasional sebesar 28,05 persen. situasi 
ini merupakan dampak buruk dari perubahan iklim seperti el nino dengan kemaraunya yang berkepanjangan 
serta kebijakan nasional yang menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat.

pencapaian target pendidikan dasar bagi semua dalam mDgs dan program Wajib belajar sembilan tahun 
masih menghadapi kendala yang cukup serius di nusa tenggara timur.  apm sD/mi provinsi ini berada di 
peringkat kedelapan terbawah, sedangkan apm  pada tingkat sLtp/mts  berada pada peringkat  terbawah .
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target pencapaian APM SD/MI di provinsi nusa tenggara timur pada tahun 2006 tercatat sebesar 91,6 
persen, yang   menunjukkan besarnya anak yang bersekolah sD/mi di usia sekolahnya. bila diartikan  sebaliknya, 
terdapat sekitar 8,4 persen anak yang tidak tertampung di sekolah. pencapaian tahun 2006 ini lebih baik dari 
yang diperoleh nusa tenggara timur pada tahun 2000, yaitu 88,9 persen, dan jauh lebih baik dari pencapaian 
tahun 1992 yang hanya mencapai 82,3 persen. Sebagai daerah dengan kondisi geografis kepulauan dan  
tingkat kemiskinan yang masih tinggi baik ekonomi maupun non-ekonomi,  prestasi ini merupakan pencapaian 
yang istimewa.

nusa tenggara timur merupakan provinsi yang menempati peringkat terbawah  pencapaian target APM SLtP/
Mts. pada tahun 2006, nusa tenggara timur memiliki apm sLtp/mts sebesar 47,2 persen, atau terdapat 
selisih 19,3 persen bila dibandingkan dengan angka nasional yang telah mencapai 66,5 persen. pencapaian  
47,2 persen ini juga i menunjukkan bahwasanya terdapat 52,8 persen anak didik pada golongan usia belajar 
13-15 tahun yang tidak melanjutkan sekolah sLtp/mts  Walaupun demikian,  pencapaian pada tahun 2006 
tersebut sudah jauh lebih baik bila dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 
34,2 persen pada tahun 2000 20,9 persen pada  tahun 1992. 

tingginya angka kematian anak dan ibu di wilayah Provinsi Nusa tenggara timur juga terjadi. banyak 
anak yang tidak dapat menikmati ulang tahun mereka yang kelima akibat berbagai sebab, demikian pula  
dengan ibu-ibu yang beresiko tinggi di saat persalinannya.  pada tahun 2005 akb provinsi nusa tenggara 
timur  mencapai 15 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. angka ini sudah menurun di bila dibandingkan dengan 
tahun 2003 yang mencapai 59 jiwa per 1.000 kelahiran. meskipun demikian, pencapaian pada  tahun 2005 
tersebut menempatkan  nusa tenggara timur pada  peringkat tiga terbawah  secara nasional, mengingat akb 
provinsi ini  hampir dua kali rata-rata angka kematian bayi secara nasional. 

Dalam hal penurunan target angka kematian anak (akb dan akba), nusa tenggara timur sudah dapat 
menekan akb dengan sangat baik sekalipun angkanya masih cukup tinggi dibandingkan angka nasional. 
berbeda  halnya dengan akba yang masih terasa lamban. pada tahun 2005 nusa tenggara timur masih 
tetap menjadi menjadi provinsi dengan akba tertinggi  ketigar yakni sebesar 60 jiwa per 1.000 kelahiran 
hidup. kondisi tersebut jauh sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan dengan akb tahun 2003 yang masih 
mencapai 73 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. beberapa penyebab kasus tingginya akb  di nusa tenggara 
barat dan nusa tenggara timur relatif sama, yaitu antara lain karena persoalan kemiskinan, kelaparan, dan 
iklim yang begitu dominan. selain itu persoalan pelayanan publik dan struktur sosial merupakan persoalan 
struktural yang perlu ditangani serius di provinsi ini.

pencapaian target pengurangan penyakit menular dan berbahaya di nusa tenggara timur membutuhkan 
penanganan khusus. selama bertahun tahun provinsi ini belum mampu mengisolasi penyakit malaria. Hingga 
saat ini nusa tenggara timur selalu ditimpa kLb malaria dengan tingkat kejadian tertinggi di indonesia yakni 
70.390 kasus pada tahun 2005. adapun jumlah kasus AIDS di provinsi ini menempati peringkat 14 nasional 
yaitu 74 kasus.
 
pencapaian target sanitasi layak di provinsi nusa tenggara timur tahun 2006 sebesar 68.9 persen masih 
berada di bawah rata-rata nasional.. angka ini menempati posisi ke-19 terendah secara nasional. Data 
ini bermakna bahwasanya  masih terdapat hampir sepertiga penduduk di nusa tenggara timur yang hidup 
dengan sanitasi tidak layak. pencapaian sanitasi layak di nusa tenggara timur mulai mengalami perbaikan 
pada dekade 1990-an, yakni  sebesar 21,90 persen tahun 1992 dan meningkat cukup signifikan menjadi 
63,20 persen pada tahun 2000.

17.  KALIMANtAN BARAt

pencapaian target penanggulangan kemiskinan provinsi kalimantan 
barat menunjukkan perkembangan yang cukup baik. pada tahun 1993, 
persentase penduduk miskin mencapai 25,05 persen, sempat meningkat 
pada tahun 2000 menjadi 29,28 persen, kemudian menurun menjadi 
hanya 15,50 persen pada tahun 2006. persentase penduduk miskin 

provinsi ini pada tahun 1993 dan 2000 lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.,akan tetapi pada tahun 
2006 angka ini lebih rendah dari  rata-rata nasional (16,58 persen). Hal ini menunjukkan bahwasanya upaya-
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upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di provinsi ini telah mampu menurunkan persentase 
penduduk miskin.

indikator pencapaian target pengurangan kelaparan yang ditunjukkan lewat  persentase balita yang mengalami 
kekurangan gizi juga menunjukkan perkembangan yang baik. pada tahun 1992 balita yang kekurangan gizi di 
kalimantan barat mencapai 47,42 persen, menurun menjadi 29,17 persen tahun 2000, namun meningkat 
kembali menjadi 32,71 persen pada tahun 2006. angka pada tahun 2006 tersebut lebih buruk dari angka 
nasional (28,05 persen) dan angka rata-rata setiap provinsi (27,9 persen), meskipun persentase penduduk 
miskin  di provinsi ini tahun 2006 telah berada di bawah angka nasional.

pencapaian target pendidikan dasar untuk semua, yang ditunjukkan oleh indikator apm sD/mi, menunjukkan 
perkembangan yang baik di provinsi kalimantan barat.  pada tahun 1992 apm sD/mi kalimantan barat 
tercatat  hanya  71,6 persen. angka ini  berada di bawah rata-rata nasional yaitu 88,7 persen. pada tahun 
2000 angka ini   meningkat menjadi 89,5 persen, kemudian meningkat lagi pada tahun 2006 menjadi 
93,8 persen.. meskipun demikian, n persentase ini  masih berada di bawah angka nasional. Demikian juga 
dengan apm sLtp/mts yang menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 22,1 persen pada tahun 
1992 menjadi 60,9 persen pada tahun 2006, tetapi  secara umum masih berada di bawah angka nasional.

pencapaian tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk provinsi kalimantan 
barat ditunjukkan oleh indikator rasio apm murid perempuan terhadap laki-laki (p/L) sD/mi dan sLtp/mts. 
rasio apm p/L sD/mi pada tahun 1992 diketahui hanya 95,9. angka ini kemudian meningkat menjadi 100,6 
pada tahun 2006 dan berada di atas angka nasional yang besarnya 99,4. sementara itu, rasio apm p/L sLtp/
mt/mts kalimantan barat pada tahun 1992 hanya sebesar 92,0 dan menurun pada tahun 2006 menjadi 
99,1. angka ini berada di bawah angka nasional yang mencapai 100,0. Data tersebut menunjukkan bahwa 
partisipasi anak perempuan dalam pendidikan dasar di kalimantan barat telah menunjukkan perkembangan 
yang sangat baik untuk tingkat sD/mi, tetapi  belum tampak dalam pendidikan setingkat sLtp/mts. selain itu, 
kesetaraan gender juga dapat ditunjukkan melalui  indikator rasio rata-rata upah per bulan antara perempuan 
dan laki-laki. pada bulan Februari 2007 rasio tersebut mencapai 80,5 dan berada di atas angka nasional 
yang sebesar 74,8. kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di provinsi ini sejauh ini termasuk dalam 
kategori baik.

tujuan keempat yakni menurunkan angka kematian anak ditunjukkan melalui  akb dan akba. Di kalimantan 
barat akb pada tahun 2005 mencapai 30 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. angka ini lebih baik jika dibandingkan 
dengan angka nasional yang sebesar 32 jiwa. sementara akba kalimantan barat pada tahun 2005 tercatat 
sebesar 37 per 1.000 kelahiran hidup, juga sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata nasional 
sebesar 40 jiwa per 1.000 kelahiran hidup  pada tahun yang sama.

indikator jumlah penderita aiDs dan kejadian malaria mengindikasikan pencapaian tujuan keenam yaitu 
memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. untuk provinsi kalimantan barat, jumlah 
kasus aiDs pada tahun 2007 cukup tinggi yaitu mencapai 553 orang, sementara kejadian malaria hanya 990 
kejadian.

Luas lahan kawasan hutan, akses air minum, dan sanitasi merupakan indikator pencapaian tujuan ketujuh 
yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup. Di kalimantan barat luas peruntukan kawasan hutan  
cenderung tetap sejak 2001 sampai 2005.  berdasarkan penafsiran dari pencitraan satelit Landsat etm 7+,  
luas penutupan lahan dalam kawasan hutan kalimantan barat sampai tahun 2005 mencapai 8,943 juta 
hektar. Dari luasan tersebut,  5,665 juta hektar merupakan hutan dan 3,257 juta hektar adalah non-hutan. 
adapun sekitar 20 ribu hektar sisanya tidak terdata. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rasio 
luas daratan peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

sementara itu, terkait dengan masalah kesehatan lingkungan, rumah tangga yang memiliki akses terhadap 
air minum non-perpipaan terlindungi di provinsi ini pada tahun 2006 mencapai 55,1 persen, meningkat 
dari angka 48,3 persen pada tahun 1994 dan 51,8 persen tahun 2002. persentase tahun 2006 tersebut 
masih berada di bawah angka nasional yang 57,2 persen namun berada di atas angka rata-rata setiap 
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provinsi (53,9 persen). kecilnya peningkatan akses terhadap air minum non-perpipaan terlindungi dalam 
kurun waktu 8 tahun tersebut menandai stagnasi pada kebiasaan rumah tangga terhadap penggunaan air 
bersih di kalimantan barat. adapun akses rumah tangga kepada sanitasi layak pada tahun 2006 mencapai 
61,5 persen, meningkat tajam dari  tahun 1992 yang hanya  21,30 persen. peningkatan ini menunjukkan 
adanya perbaikan yang cukup signifikan pada budaya sanitasi rumah tangga Kalimantan Barat.

18.  KALIMANtAN tENGAH

pencapaian target pengurangan jumlah penduduk miskin di provinsi 
kalimantan tengah menunjukkan kecenderungan yang sangat baik. 
upaya penanggulangan kemiskinan kalimantan tengah telah mampu 
secara signifikan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 
1993 penduduk miskin di kalimantan tengah  mencapai 20,85 persen,  

menurun menjadi 11,86 persen pada tahun 2000, dan terus menurun hingga hanya 9,17 persen tahun 2006. 
persentase  pada  tahun 2006 ini jauh di bawah angka nasional yang mencapai 16,58 persen atau angka 
rata-rata setiap provinsi yakni sebesar 17,6 persen. akan tetapi jika dikaitkan dengan target pengurangan 
kelaparan, kinerja provinsi ini cenderung tidak berubah dari tahun ke tahun. Jumlah balita yang kekurangan 
gizi pada tahun 1989 tercatat sebesar 35,02 persen, yang menurun menjadi 27,38 persen pada tahun 2006. 
meskipun cenderung stabil, akan tetapi persentase  pada tahun 2006 tersebut berada sedikit di atas rata-rata 
nasional yang besarnya 28,05 persen.

kinerja provinsi kalimantan tengah untuk mencapai target pendidikan dasar untuk semua cukup baik.. pada 
tahun 1992 apm sD/mi kalimantan tengah  adalah  93,3 persen. angka ini meningkat menjadi 94,3 persen 
pada tahun 2000 dan 96,0 persen tahun 2006. apm sD/mi kalimantan tengah pada tahun-tahun tersebut 
selalu berada di atas angka nasional dan angka rata-rata setiap provinsi. sementara itu apm sLtp/mt/mts 
juga meningkat dari tahun 39,7 persen pada 1992  hingga mencapai 67,7 persen pada  tahun 2006  angka 
tahun 2006 tersebut berada di atas angka nasional yang sebesar 66,5 persen.

rasio apm murid perempuan terhadap laki-laki (p/L), yang merupakan salah satu indikator pencapaian 
target kesetaraan gender, menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan di kalimantan tengah, 
meskipun cenderung menurun dalam kurun waktu 2000-2006. rasio apm p/L sD/mi pada tahun 1992 
adalah sebesar 98,5, meningkat menjadi 101,1 pada tahun 2000, lalu menurun kembali menjadi 99,9. 
Walaupun  menurun,  angka ini masih  berada di atas angka nasional yang sebesar 99,4. sementara itu 
rasio apm p/L sLtp/mt/mts yang  terus meningkat dari 95,0 pada tahun 1992 menjadi 104,2 pada tahun 
2000, kemudian  menurun kembali menjadi 102,4 pada tahun 2006. rasio  pada tahun 2006 tersebut 
masih berada di atas angka nasional (100,0). Dalam hal partisipasi perempuan dalam pekerjaan upahan, 
kalimantan tengah menunjukkan perkembangan  yang relatif baik.. Hal ini ditunjukkan oleh indikator rasio 
rata-rata upah per bulan antara perempuan dan laki-laki yang mencapai 78,8. angka ini sedikit berada di atas 
rata-rata nasional (74,8), namun masih berada di bawah rasio rata-rata setiap provinsi yang sebesar 80,3.

Dalam upaya  pencapaian target penurunan angka kematian anak, kalimantan tengah menunjukkan 
prestasi yang menggembirakan. akb pada tahun 2005 tercatat 21 per 1.000 kelahiran hidup, sementara 
akba mencapai 25 per 1.000 kelahiran hidup. akb dan akba kalimantan tengah tersebut jauh lebih kecil 
dari  angka nasional yang sebesar 32 (akb) dan 40 (akba). menurunnya angka kematian bayi dan balita 
ini merupakan dampak positif pembangunan kesehatan di provinsi ini yang diprioritaskan pada pelayanan 
kesehatan bagi bayi dan balita.

kinerja kalimantan tengah terkait  pencapaian target pengurangan penderita HIV/AIDS dan malaria tampak 
cukup baik. pada tahun 2007, terdapat 3 kasus aiDs yang diketahui.  tetapi sebaliknya jumlah kasus  malaria 
mencapai 4.559 kejadian. tingginya kasus malaria ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih serius pada 
upaya pengendalian vektor penyebab penyakit malaria di kalimantan tengah.

Luas daratan kawasan hutan merupakan salah satu indikator untuk menilai pencapaian target memastikan 
kelestarian lingkungan hidup. mengingat luas peruntukan kawasan hutan ditentukan berdasarkan keputusan 
pemerintah, maka rasio luas daratan kawasan hutan di kalimantan  tercatat sama untuk tahun 2003 dan 
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2005 yaitu 69,9. berdasarkan penafsiran citra satelit Landsat 7 etm+ sampai tahun 2005, luas penutupan 
lahan dalam kawasan hutan di kalimantan tengah tercatat  15,155 juta hektar. Dari total luas tersebut, 
terdapat  8,897 juta hektar yang merupakan kawasan berupa hutan dan  6,252 juta hektar merupakan 
kawasan non-hutan sementara sisanya  5.500 hektar tidak terdata. Luas hasil citra satelit ini lebih kecil jika 
dibandingkan dengan luas peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan paduserasi 
rtrWp-tgHk. 

sementara itu  akses rumah tangga terhadap air minum non-perpipaan terlindungi menunjukkan peningkatan 
dari 30,2 persen pada tahun 1994 menjadi 41,6 persen pada  tahun 2006. persentase tahun 2006 ini masih 
di bawah angka nasional yang sebesar 57,2 persen atau angka rata-rata setiap provinsi sebesar 53,9 persen. 

 akses rumah tangga terhadap  sanitasi yang layak di kalimantan tengah meningkat cukup  berarti. tahun 
1992, rumah tangga yang memiliki sanitasi layak hanya sebesar 16,70 persen. Jumlah tersebut meningkat 
cukup signifikan menjadi 52,0 persen pada tahun 2006. Namun demikian, angka tahun 2006 tersebut masih 
lebih kecil dibandingkan angka nasional yang besarnya 69,3 persen.

19.  KALIMANtAN tIMUR

kalimantan timur merupakan provinsi terluas di indonesia, dengan 
luas wilayah sekitar satu setengah kali pulau Jawa dan madura atau 11 
persen dari total luas wilayah indonesia. Daerah ini memiliki sumberdaya 

alam yang melimpah baik berupa pertambangan seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi, maupun  hasil 
hutan. meskipun  memiliki sumberdaya alam yang melimpah, persentase penduduk miskin di provinsi ini 
ternyata masih cukup tinggi. pada tahun 1993, persentase penduduk miskin mencapai 13,75 persen, sedikit 
di atas angka nasional yang sebesar 13,67 persen. angka ini sempat naik menjadi 16,15 persen pada tahun 
2000, kemudian turun kembali menjadi 12,55 persen pada tahun 2006. meskipun angka tahun 2006 sudah 
di bawah angka kemiskinan nasional (16,68 persen), akan tetapi persentase penduduk miskin kalimantan 
timur masih menduduki  posisi ke-13 dalam urutan peringkat persentase penduduk miskin di indonesia 
setelah  —antara lain— Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Maluku Utara.

terkait dengan pengurangan kelaparan, perkembangan jumlah angka balita yang kekurangan gizi di provinsi 
ini cukup terkendali dengan baik. Dalam kurun waktu 1989-2006, persentase balita yang kekurangan gizi di 
kalimantan timur selalu lebih kecil  dari angka nasional, meskipun kecenderungannya meningkat dari 22,88 
pada tahun 2002 menjadi 25,92 persen pada tahun 2006.

target pendidikan dasar untuk semua ditunjukkan lewat  indikator apm sD/mi dan sLtp/mt/mts. Di 
kalimantan timur apm sD/mi  pada  tahun 2000 tercatat  91,4 persen, berada di bawah angka nasional 
yang mencapai 92,3 persen. sebelumnya, pada tahun  1992 apm sD/mi provinsi  ini  masih berada di atas 
angka nasional. untuk tahun 2006, pencapaian apm sD/mi kalimantan timur adalah  92,9 persen dan masih 
berada di bawah angka nasional yang sebesar 94,7 persen. Demikian pula apm sLtp/mt/mts kalimantan 
timur menunjukkan kecenderungan sama dengan  apm sD/mi. pada tahun 1992 apm sLtp/mt/mts provinsi 
ini  tercatat sebesar 51,6 persen, kemudian meningkat menjadi 60,4 persen pada tahun 2000, lalu  terus 
meningkat   menjadi 64,0 persen pada tahun 2006. apm sLtp/mt/mts kalimantan timur pada tahun 1992 
tersebut berada jauh di atas angka nasional. Demikian pula pada tahun 2000, angka tersebut masih berada 
sedikit di atas angka nasional. pada tahun 2006 angka tersebut sudah berada di bawah angka nasional. 
Dalam kurun waktu 1992-2006, apm sLtp/mt/mts kalimantan timur sesungguhnya menunjukkan kenaikan 
yang tinggi, tetapi  laju kenaikannya lebih rendah jika dibandingkan dengan laju kenaikan apm sLtp/mt/mts 
di tingkat nasional.

pencapaian target kesetaraan gender di kalimantan timur, yang dinilai dari  perkembangan rasio apm p/L sD/
mi, memerlukan upaya perbaikan. . pada tahun 1992 rasio apm p/L sD/mi kalimantan timur adalah sebesar 
95,5 dan meningkat menjadi  101,5 pada tahun 2000, tetapi  menurun secara drastis  menjadi 98,4 pada tahun 
2006. peringkat rasio apm p/L sD/mi kalimantan timur ini merupakan rasio keenam terendah di indonesia, 
bersama-sama dengan provinsi papua. rasio apm p/L sLtp/mt juga tampak kurang baik. pada tahun 1992 
angka ini adalah sebesar 107,2 dan menurun pada tahun 2000  menjadi 94,3. rasio ini meningkat kembali 
pada  tahun 2006  menjadi 100,2, satu tingkat di bawah angka nasional yang sebesar 100,0. 



Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007

135

sementara itu, kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di kalimantan timur termasuk sangat rendah. 
pada bulan Februari 2007, rasio upah pekerja perempuan terhadap pekerja laki-laki tercatat hanya sebesar 
56,4. artinya, untuk pekerjaan yang sama pekerja perempuan hanya memperoleh upah kira-kira separuh 
dari upah pekerja laki-laki. untuk indikator ini, kalimantan timur menempati peringkat terbawah dari seluruh 
provinsi di indonesia.  bahkan selisih rasio antara kalimantan timur dengan provinsi satu peringkat di atasnya 
mencapai 9,6.  Jika dibandingkan dengan rasio nasional yang sebesar 74,8, maka selisih rasionya menjadi 
18,4. kesetaraan gender yang berkaitan dengan partisipasi murid perempuan dalam pendidikan dan kontribusi 
upah pekerja perempuan dalam pekerjaan upahan di provinsi ini dapat dikatakan masih amat rendah. 

indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian target menurunkan angka kematian anak adalah akb 
dan akba. Di kalimantan timur akb pada  tahun 2005 mencapai 26 per 1.000 kelahiran hidup. angka ini 
masih berada di bawah angka nasional yang besarnya 32 per 1.000 kelahiran hidup. sedangkan akba di 
kalimantan timur pada tahun 2005 mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup, juga masih berada di bawah 
angka nasional yang mencapai 40 per 1.000 kelahiran hidup. sementara itu  terkait target memerangi 
penyakit menular,  di kalimantan tercatat ada 12 kasus aiDs sampai tahun 2007. adapun  kasus  malaria 
yang terjadi lebih kecil dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di kalimantan yakni sebanyak 62 kasus.

upaya pencapaian target memastikan kelestarian lingkungan di kalimantan timur  salah satunya dipantau 
melalui indikator luas kawasan hutan Luas penutupan lahan dalam kawasan hutan kalimantan timur 
berdasarkan penafsiran citra satelit Landsat 7 etm+ sampai dengan tahun 2005 adalah sebesar 14,726 
juta hektar. Dari total luas tersebut, kawasan hutan tercatat seluas 9,896 juta hektar dan kawasan hutan 
yang sudah menjadi non-hutan seluas 2,990 juta hektar, sementara adapun  1,840 juta hektar lainnya tidak 
lengkap datanya. Luas penutupan lahan berdasarkan citra satelit Landsat ini tidak jauh berbeda  dengan 
kawasan peruntukan hutan yang ditentukan pemerintah yaitu seluas 14,652 juta hektar. 

untuk indikator rumah tangga yang mempunyai akses air minum non-perpipaan terlindungi, pencapaian 
kalimantan timur tergolong baik. pada tahun 1994 jumlah rumah tangga yang memiliki  akses terhadap air 
minum non-perpipaan terlindungi ialah sebesar 53,2 persen, meningkat pada tahun 2002 menjadi 64,6 
persen, dan meningkat terus pada tahun 2006 mencapai i 66,9 persen. semua angka tersebut berada di 
atas angka nasional. Hal tersebut berarti semakin banyak rumah tangga di provinsi ini yang menggunakan air 
bersih. persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak juga tergolong baik. tahun 1992 jumlah tersebut 
baru  43,3 persen, lalu meningkat pada tahun 2000 menjadi 68,4 persen, dan  meningkat terus pada tahun 
2006 menjadi 80,2 persen. Dalam kurun waktu 14 tahun, persentase rumah tangga di kalimantan timur 
yang memiliki akses terhadap  sanitasi layak selalu berada di atas angka nasional dan  angka rata-rata setiap 
provinsi.

20.  KALIMANtAN SELAtAN

Angka kemiskinan kalimantan selatan menunjukkan penurunan yang 
sangat berarti. pada tahun 1993 persentase penduduk miskin masih 
mencapai 18,61 persen, berada di atas angka nasional yang sebesar 
13,67 persen. pada tahun 2000 angka tersebut turun menjadi  12,97 
persen, sementara angka nasional ialah 18,95 persen. angka tersebut  

turun lagi menjadi 7,66 persen pada tahun 2006, jauh di bawah angka nasional yang mencapai 16,58 
persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang baik di kalimantan selatan telah 
berdampak positif bagi pengurangan jumlah penduduk miskin. Walaupun demikian, keberhasilan penurunan 
angka kemiskinan ini belum diimbangi dengan pengurangan angka kurang gizi bagi balita.  persentase balita 
yang kurang gizi pada tahun 1992 mencapai 38,75 persen. Jumlah ini menurun tipis  menjadi 35,78 persen 
pada tahun 2006. angka  tersebut masih cukup besar dibandingkan pangka nasional yang sebesar 28,05 
persen. pada tahun 2006 kalimantan selatan  berada di peringkat ketiga tertinggi  dalam jumlah balita kurang 
gizi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.

terkait dengan target pendidikan dasar untuk semua,  kalimantan selatan memiliki apm sD/mi di atas  
pencapaian  nasional. tahun 1992 apm sD/mi provinsi ini ialah  90,4 persen, meningkat pada tahun 2000 
menjadi 92,4 persen. pencapaian ini sedikit lebih baik dibandingkan  angka nasional yang besarnya 92,3 
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persen. pada tahun 2006, apm sD/mi kalimantan selatan tmeningkat hingga 93,3 persen. sementara itu apm 
sLtp/mt/mts kalimantan selatan, menunjukkan peningkatan cukup tinggi, meskipun secara umum selalu 
berada di bawah angka nasional. tahun 1992 apm sLtp/mt/mts tercatat sebesar 33,3 persen, kemudian 
meningkat pada tahun 2000 menjadi 51,8 persen, lalu meningkat lagi i mencapai  62,1 persen.

rasio apm antara murid perempuan terhadap murid laki-laki (p/L) sD/mi dan sLtp/mt merupakan salah 
satu indikator yang menunjukkan kesetaraan gender di bidang pendidikan dasar. Di kalimantan selatan, 
rasio apm p/L sD/mi tahun 2000 tercatat  sebesar 100,7 dan pada tahun 2006  sebesar 100,2. rasio ini 
menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan dasar setara dengan partisipasi murid 
laki-laki. namun demikian, berlawanan dengan rasio apm p/L sD/mi, rasio apm p/L sLtp/mt  tergolong masih 
rendah.  pada tahun 2006 rasio inihanya sebesar 97,6 dan menempati  peringkat 10 terbawah dari seluruh 
provinsi yang ada-. 

indikator lainnya yang menunjukkan kesetaraan gender adalah rasio upah bulanan pekerja perempuan 
terhadap upah pekerja laki-laki. pada bulan Februari 2007, rasio ini adalah sebesar 74,9 yang berada sedikit 
di atas angka nasional yakni sebesar 74,8. rasio tersebut menunjukkan  masih terjadinya ketimpangan yang 
cukup jauh antara upah pekerja perempuan terhadap upah pekerja laki-laki di bidang pekerjaan yang sama. 
upah pekerja perempuan hanya sebesar sekitar 75 persen jika dibandingkan dengan upah pekerja laki-laki.

Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKBA)  di provinsi kalimantan selatan tergolong 
tinggi. pada tahun 2005, akb kalimantan selatan mencapai 41 per 1.000 kelahiran hidup, sementara akba 
mencapai 53 per 1.000 kelahiran hidup. keduanya jauh di atas angka rata-rata nasional untuk akb yang 
sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup dan akba yang besarnya 40 per 1.000 kelahiran hidup (akba).  adapun  
dalam hal  memerangi penyakit menular, di kalimantan selatan tercatat hanya 15 kasus aiDs sampai 
september 2007, sedangkan insiden malaria mencapai 2.780 kejadian. khusus soal malaria, angka ini jauh 
di bawah rata-rata insiden malaria setiap provinsi yang jumlahnya  23.275 kejadian.

Luas penutupan lahan dalam kawasan hutan kalimantan selatan, berdasarkan penafsiran citra satelit 
Landsat 7 etm+ sampai tahun 2005, adalah sebesar 1,793 juta hektar. Dari luas tersebut,  986 ribu hektar 
di antaranya adalah kawasan hutan,  806 ribu hektar kawasan non-hutan, dan 890 hektar lainnya tidak 
terdata. Luas kawasan hutan hasil pencitraan satelit ini lebih rendah dari luas peruntukan kawasan hutan yang 
ditentukan pemerintah yaitu  1,839 juta hektar. 

Dalam hal  akses rumah tangga terhadap air minum non-perpipaan terlindungi dan akses terhadap sanitasi 
layak, pada tahun 1994 terdapat 41,5 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum non-
perpipaan terlindungi di kalimantan selatan.  angka ini meningkat menjadi 55,7 persen pada tahun 2006, 
namun  masih berada di bawah angka nasional yang besanya  57,2 persen. Demikian pula dengan  jumlah 
rumah tangga yang memiliki sanitasi layak ternyata masih berada di bawah angka nasional. pada tahun 1992, 
hanya 28 persen rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak, yang kemudian meningkat pada  tahun 
2006  menjadi 66,4 persen. meskipun lebih rendah dari angka nasional, proporsi akses terhadap sanitasi 
layak di Kalimantan Selatan jelas menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

21.  SULAwESI UtARA DAN GORONtALO

sejak tahun 2000, sulawesi utara  telah dimekarkan sehingga menjadi 
provinsi sulawesi utara dan provinsi gorontalo. sebelum dimekarkan, 
gorontalo merupakan  sebuah kabupaten di sulawesi utara.

pada tahun 1993 persentase penduduk miskin di sulawesi utara 
mencapai 11,79 persen,  di bawah rata-rata nasional yang mencapai 13,67 persen. setelah pemekaran 
pada tahun 2000, angka kemiskinan sulawesi utara turun menjadi menjadi 8,28 persen (peringkat ketiga 
terbaik). sebaliknya di   gorontalo angka penduduk miskin  meningkat menjadi  24,04 persen . angka ini 
melampaui  angka nasional yang sebesar 18,95 persen. tahun 2006, angka kemiskinan sulawesi utara 
meningkat menjadi 14,51 persen, sementara  angka nasional mencapai  16,58 persen. adapun  di gorontalo 
jumlah penduduk miskin di tahun 2006 meningkat hingga 31,54 persen, menempati peringkat ketiga dalam 
hal jumlah penduduk miskin terbanyak.
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Di sulawesi utara, upaya  menurunkan angka kekurangan gizi balita  menunjukkan kinerja yang baik antara 
tahun 1989-2000. setelah provinsi ini dimekarkan, data tahun 2006 menunjukkan bahwa proporsi balita yang 
kekurangan gizi di sulawesi utara adalah 23,11 persen, menempati peringkat lima terbaik. sementara  angka 
nasional pada tahun tersebut mencapai 28,05 persen. sementara itu pada tahun 2006 tersebut  gorontalo 
menjadi provinsi dengan proporsi  balita kekurangan gizi tertinggi, yakni mencapai 41,48 persen.

untuk apm sD/mi dan apm sLtp/mt/mts, yang merupakan  indikator pencapaian target pendidikan dasar 
untuk semua, sulawesi utara dan gorontalo menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya.  pada tahun 2006, apm sD/mi sulawesi utara dan gorontalo tidak berbeda jauh, 
yaitu masing-masing 90,4 persen dan 90,5 persen. kedua angka ini  masih di bawah angka nasional, yang 
berarti bahwa perkembangan apm sD/mi di kedua provinsi lebih lamban dibandingkan laju peningkatan 
tingkat nasional. apm sLtp/mt/mts sulawesi utara pada tahun 2006 adalah sebesar 66,0 persen,  sedikit 
di bawah rata-rata nasional yang besarnya 66,5 persen. sementaara apm sLtp/mt/mts gorontalo berada di 
peringkat ketiga terendah yaitu  52,3 persen.

rasio apm murid perempuan terhadap murid laki-laki (p/L) pada tingkat sD/mi dan sLtp/mt di sulawesi 
utara, sebagai indikator untuk menilai kesetaraan gender, terus menurun selama kurun waktu 1992- 2006. 
angka apm p/L sD/mi tercatat u  sebesar 105,6 pada tahun1992, turun menjadi 100,8 pada tahun 2000, 
dan turun lagi menjadi 99,5 pada tahun 2006. meskipun demikian angka-angka ini tetap lebih lebih baik 
dari angka nasional. adapun apm p/L sD/mi gorontalo pada tahun 2006 tercatat lebih tinggi dibandingkan 
sulawesi utara, yaitu 101,4. kHal sama terjadi pada apm p/L sLtp/mt sulawesi utara yang  menunjukkan 
kecenderungan  menurun tetapi  masih lebih baik dibandingkan i angka nasional. apm p/L sLtp/mt sulawesi 
utara tahun 2006 tercatat hanya 109,5, sementara sebelumnya pada  tahun 1992 angka ini sempat mencapai  
123,8.

partisipasi perempuan dalam pekerjaan upahan untuk kedua provinsi ini sangat baik. bahkan  upah pekerja 
perempuan untuk pekerjaan yang sama bisa dikatakanlebih tinggi jika dibandingkan dengan upah pekerja 
laki-laki. pada bulan Februari 2007, rasio upah pekerja perempuan terhadap pekerja laki-laki di sulawesi 
utara mencapai 110,2 sementara  di gorontalo mencapai 115,6. kedua provinsi ini merupakan dua provinsi 
berperingkat tertinggi jika dilihat dari indikator ini.

Angka kematian bayi (AKB) sulawesi utara pada tahun 2005 sangat rendah  yaitu hanya 19 per 1.000 
kelahiran hidup. angka ini menempatkan sulawesi utara pada ranking terbaik akb provinsi, sejajar dengan 
tiga provinsi lainnya yaitu kepulauan riau, Dki Jakarta, dan Di Yogyakarta. sebaliknya  dengan gorontalo, . akb  
provinsi ini pada tahun 2005 mencapai 17 per 1.000 kelahiran hidup dan berada di peringkat kedua setelah 
nusa tenggara barat  sebagai provinsi dengan akb tertinggi.. Angka kematian balita (AKBA) sulawesi utara 
juga sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu sebesar 22 per 1.000 kelahiran hidup 
pada tahun 2005, sama dengan yang dicapai kepulauan riau dan Di Yogyakarta dan menempatiperingkat 
kedua terbaik setelah  Dki Jakarta.  sementara untuk gorontalo, akba-nya juga masih terhitung tinggi yakni 67 
per 1.000 kelahiran hidup dan menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan i akba tertinggi.

kedua provinsi menunjukkan pencapaian yang berbeda dalam target memerangi penyakit menular. Di 
sulawesi utara, jumlah kasus aiDs pada  tahun 2007 tercatat sebanyak 124 orang, sementara gorontalo 
hanya 3 orang. adapun jumlah insiden malaria di sulawesi utara dan di gorontalo tidak berbeda jauh, masing-
masing  sebanyak 2.613 kasus di sulawesi utara dan 817 kasus di gorontalo.

mengacu pada indikator luas kawasan hutan, dalam rangka mencapai target memastikan kelestarian 
lingkungan, luas penutupan lahan dalam kawasan hutan di kedua provinsi berdasarkan penafsiran citra satelit 
Landsat 7 etm+ sampai tahun 2005 tercatat sebesar 1,570 juta hektar. Luas ini tidak jauh berbeda jauh 
dengan luas peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah  yaitu 1,526 juta hektar. Luas kawasan 
hutan di sulawesi utara adalah sekitar 731 ribu hektar sementara  gorontalo 840 ribu hektar (termasuk 
kawasan hutan yang digolongkan non-hutan dan kawasan yang tidak lengkap datanya). Dari total 1,570 juta 
hektar tersebut, 310 ribu hektar merupakan  kawasan hutan yang tergolong non-hutan dan 113 ribu hektar 
tidak terdata. 
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persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum non-perpipaan terlindungi di provinsi 
sulawesi utara terus meningkat dalam kurun waktu 1994-2006 serta berada di atas angka nasional. tahun 
1994, angka ini mencapai  46,5 persen, meningkat pada tahun 2002 k menjadi 57,8 persen, dan meningkat 
terus pada tahun 2006 hingga 63,8 persen. sementara itu indikator akses terhadap air minum untuk provinsi 
gorontalo tidak menunjukkan kondisi sebaik provinsi induknya. tahun 2002, tercatat hanya 30,5 persen rumah 
tangga yang memiliki akses terhadap air minum non-perpipaan terlindungi sehingga  menjadi provinsi dengan 
persentase  akses terendah. tahun 2006 angka ini membaik menjadi 52,1 persen, namun tetap berada di 
bawah angka nasional yang mencapai  53,9 persen. 

kinerja sulawesi utara untuk indikator akses terhadap sanitasi layak juga baik. pada tahun 1992 tercatat hanya 
33,5 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, yang meningkat pada tahun 2000 
menjadi 73,2 persen, dan terus membaik pada tahun 2006 i menjadi 84,1 persen. pencapaian ini menempati 
peringkat terbaik ketiga setelah provinsi Dki Jakarta dan Di Yogyakarta. adapun  provinsi gorontalo, akses 
terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2006 tercatat 52,0 persen, lebih rendah dari angka nasional yang 
sebesar 69,3 persen sehinggga menempati peringkat ketujuh terbawah.

22.  SULAwESI tENGAH

Angka kemiskinan sulawesi tengah pada tahun 1993 hanya sebesar 
10,5 persen. tahun 2000 angka ini meningkat menjadi 24,36 persen, 
kemudian turun sedikit menjadi 23,67 persen pada tahun 2006. 
peningkatan angka kemiskinan yang cukup besar pada tahun 2000 
(dibandingkan dengan tahun 1993) diduga karena  dipicu oleh krisis 

ekonomi nasional, juga  akibat konflik sosial yang terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Poso, yang 
mencapai puncaknya pada tahun 2000. terkait dengan pengurangan kelaparan, persentase balita yang 
kekurangan gizi di sulawesi tengah dalam kurun waktu 1989-2006 menunjukkan sedikit perbaikan. pada 
tahun 1989 jumlah balita kurang gizi di sulawesi tengah  tercatat sebesar 39,01 persen, yang menurun 
menjadi 25,37 persen pada tahun 2002, angka ini sedikit meningkat t menjadi 25,67 persen pada tahun 
2000 dan terus meningkat cukup tinggi menjadi 31,32 persen pada tahun 2006. secara umum,  persentase 
balita kurang gizi di provinsi ini setiap tahunnya lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional, kecuali 
pada tahun 1992. Tingginya angka kemiskinan, buruknya pelayanan kesehatan dasar, serta adanya konflik 
poso diduga menjadi penyebab timbulnya kondisi ini.

Dalam memenuhi pendidikan dasar,  sulawesi tengah memperolah apm sD/mi  sebesar 89,8 persen pada 
tahun 1992, meningkat menjadi 91,1 persen pada tahun 2000, dan terus membaik  mencapai 92,9 persen 
pada tahun 2006. selain tahun 1992, angka-angka tersebut umumnya berada di bawah rata-rata nasional.  
untuk apm sLtp/mt/mts, pencapaian sulawesi tengah cenderung meningkat dalam kurun waktu 1992-2006, 
yaitu sebesar 47,2 persen pada tahun 1992, menjadi 48,5 persen pada tahun 2000, dan meningkat hingga 
mencapai 63,0 persen pada tahun 2006. sama seperti apm sD/mi, meskipun kecenderungan  meningkat 
dari tahun ke tahun, apm sLtp/mt/mts sulawesi tengah pada tahun 2000 dan 2006 masih berada cukup 
jauh di bawah angka nasional.

keadilan gender di bidang pendidikan, yang merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan mendorong 
kesetaraan gender, telah terlaksana cukup baik di sulawesi tengah.  rasio apm murid perempuan terhadap 
murid laki-laki (p/L) sD/mi pada tahun 1992 ialah sebesar 100,0 dan meningkat menjadi 101,1 pada tahun 
2000. rasio ini  menurun sedikit menjadi 100,5 pada tahun 2006. rasio apm sLtp/mt/mts di sulawesi 
tengah juga  hasil baik.,  rasio apm sLtp/mt/mts sulawesi tengah adalah 103,9 pada tahun 1992, menurun 
menjadi 99,4 pada tahun 2000, dan meningkat kembali menjadi 104,7 pada tahun 2006. rasio tahun 2006 
berada di atas rata-rata nasional (100,0) dan menempatkan sulawesi tengah di posisi delapan terbaik di 
antara  provinsi-provinsi lainnya. 

adapun indikator kesetaraan gender di bidang selain pendidikan ditunjukkan oleh rasio rata-rata upah per 
bulan pekerja perempuan terhadap upah pekerja laki-laki. bulan Februari 2007 rasio upah ini di sulawesi 
tengah adalah sebesar 90,1. meskipun telah berada di atas rata-rata nasional (74,8), angka tersebut masih 
menunjukkan adanya kesenjangan  partisipasi perempuan dalam pekerjaan upahan.
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pada tahun 2006 Angka Kematian Bayi (AKB) di provinsi sulawesi tengah  mencapai  42 jiwa per 1.000 
kelahiran hidup. angka ini masih berada di atas angka nasional yang sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. 
sementara itu Angka Kematian Balita (AKBA) di sulawesi tengah pada tahun 2005 mencapai 55 jiwa per 
1.000 kelahiran hidup.sedangkan akba provinsi pada tahun 2003 adalah 71 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. 
akba di sulawesi tengah ini  berada di atas angka rata-rata nasional. tingginya akb dan akba ini menunjukkan 
masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi bayi dan balita. 

terkait dengan tujuan memerangi penyakit menular, jumlah penderita aiDs di provinsi sulawesi tengah pada 
tahun 2007 tercatat hanya dua orang. pada  tahun yang sama, terjadi kasus malaria yang masih cukup tinggi 
yaitu sebesar 5.919 kejadian.

Luas penutupan lahan dalam kawasan hutan sulawesi tengah berdasarkan penafsiran citra satelit Landsat 7 
etm+ sampai tahun 2005 adalah sebesar 4,105 juta hektar. Dari luas tersebut,  3,346 juta hektar merupakan 
kawasan hutan,  391 ribu hektar kawasan non-hutan, dan  368 ribu hektar lainnya tidak terdata. Luas kawasan 
hutan hasil pencitraan satelit ini tidak berbeda jauh dengan luas peruntukan kawasan hutan yang ditentukan 
pemerintah yaitu seluas 4,395 juta hektar. 

 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum non-perpipaan terlindungi di sulawesi tengah 
pada tahun 1994 adalah  27,3 persen dan meningkat pada tahun 2006 menjadi 56,6 persen. persentase 
tahun 2006 tersebut sedikit berada di bawah angka nasional yang sebesar 57,2 persen. persentase rumah 
tangga yang memiliki sanitasi layak di sulawesi tengah masih jauh di bawah angka nasional dan termasuk 
berperingkat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. tahun 1992, misalnya, hanya 21,1 persen rumah 
tangga yang memiliki sanitasi yang layak (peringkat 4 terendah), sementara tahun 2006 jumlah tersebut 
meningkat menjadi 56,5 persen (peringkat 9 terendah). meskipun secara umum nilainya masih lebih rendah 
dibandingkan angka nasional, proporsi akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di sulawesi tengah 
menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

23.  Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

sulawesi barat yang merupakan provinsi pemekaran dari sulawesi 
selatan, ternyata pada tahun 2006 memiliki jumlah penduduk miskin (po) 
sebesar  18,64 persen, sedikit di atas angka nasional. target pengurangan 
kemiskinan di daerah ini relatif lebih berat dari pada provinsi induknya 
yang jumlah penduduk miskinnya berada di bawah rata-rata  nasional. 

pencapaian target pengurangan kemiskinan sulawesi selatan lebih baik dari sulawesi barat.akan tetapi dalam 
target penghapusan kelaparan yang diindikasikan dengan jumlah balita kurang gizi, sulawesi selatan ternyata 
memiliki persentase yang lebih besar. pada tahun 2006 jumlah balita kurang gizi provinsi ini ialah sebesar 
30,16 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2002 yang saat itu mencapai 29,50 persen. angka-
angka ini masih tergolong lebih baik dibandingkan 37,90 persen tahun 1989.

pencapaian target pendidikan dasar bagi semua, dengan indikator apm sD/mi dan apm sLtp/mt,  bagi  
sulawesi selatan sebagai provinsi induk dan sulawesi barat sebagai daerah pemekaran tampaknya masih 
memerlukan perbaikan,   terutama di tingkat sLtp/mt. pada tahun 2006 aDpm sD/mi di provinsi sulawesi 
selatan mencapai 91,1 persen, meningkat dari 89,0 persen  pada tahun 2002. sebelumnya, pada tahun 
1992, provinsi  apm sD/mi sulawesi selatan baru sebesar 80,8 persen. persentase ini  selalu berada di 
bawah angka nasional, namun senantiasa menunjukkan peningkatan   hingga tahun 2006. pencapaian apm 
sD/mi di atas 90 persen ini  sudah cukup menggembirakan. Yang masih memerlukan perhatian adalah apm 
sLtp/mt, mengingat  masih banyak anak usia sekolah sLtp/mt yang tidak dapat menikmati pendidikan 
tersebut. ini tampak dari apm sLtp/mt sulawesi selatan pada tahun 1992 yang  besarnya 33,3 persen, 
kemudian meningkat menjadi 55,9 persen pada tahun 2002, dan terus meningkat hingga  60,3 persen 
pada tahun 2006.  peningkatan yang hampir dua kali lipat dibandingkan 14 tahun sebelumnya  memang 
menggembirakan. akan tetapi data tersebut menunjukkan bahwasanya masih terdapat hampir 40 persen 
anak yang tidak dapat menikmati sLtp/mt di usianya.
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mirip dengan sulawesi selatan, apm sD/mi provinsi sulawesi barat untuk  sudah melebihi  90 persen, yakni 
92,7 persen pada tahun 2006.  angka ini bahkan sedikit lebih baik  dari yang dicapai oleh provinsi induknya. 
akan tetapi apm smp/mt-nya  masih rendah.  pada tahun 2006, apm smp?mt di sulawesi barat ialah  55,2 
persen atau 11,3 persen di bawah angka nasional. ini berarti hampir  separuh anak usia smp di provinsi ini  
tidak dapat menikmati pendidikan sLtp/mt.

angka balita kurang gizi di sulawesi selatan masih cukup tinggi sehingga  targetnya untuk  mengurangi  
kematian anak-anak masih memerlukan upaya yang  cukup keras. begitupun, terjadi perkembangan yang 
cukup menggembirakan terutama dalam pengurangan akb. pada tahun 2005 akb provinsi sulawesi selatan 
tercatat 36 jiwa per 1.000 kelahiran, jauh berkurang dibandingkan  akb tahun 2003  yang masih mencapai 
47 jiwa per 1000 kelahiran. Keberhasilan menekan AKB yang cukup signifikan ini  juga terjadi  pada AKBA 
sulawesi selatan. Dalam kurun waktu tahun 2003-2005 akba sulawesi selatan mengalami penurunan dari 
72 jiwa menjadi 46 jiwa per 1000 kelahiran hidup.

kerja keras masih harus dilakukan sulawesi selatan dan sulawesi barat dalam hal pencapaian target 
penurunan penderita Hiv/aiDs dan penyakit menular berbahaya.  Di sulawesi selatan pada tahun 2007 
tercatat 143 kasus aiDs dan 601 kasus penyakit malaria. sementara di sulawesi barat belum terdapat kasus 
aiDs.

adapun target pencapaian akses air minum aman bagi penduduk di sulawesi barat terasa berat apabilamerujuk 
pada indikator akses terhadap air minum non-perpipaan terlindungi.  Jumlah penduduk yang memperoleh air 
minum yang tidak terlindungi di provinsi ini masih cukup tinggi. pada tahun 2006 rumah tangga pengguna 
air minum non-perpipaan terlindungi mencapai 45,5 persen, di bawah angka nasional yang mencapai 57,2 
persen.

Demikian pula dengan  akses terhadap sanitasi layak di sulawesi barat, kurang dari separuh penduduk provinsi 
ini yang sudah menikmatinya.  pada tahun 2006  baru 47,5 persen penduduk yang memiliki akses tersebut. 
sedangkan di provinsi induknya, i sulawesi selatan, jumlah tersebut pada tahun 2006 telah melampaui  rata-
rata angka nasional yakni 70,5 persen, demikian pula  pada  tahun-tahun sebelumnya.

24.  SULAwESI tENGGARA

target pengurangan kemiskinan (po) di sulawesi tenggara masih terasa 
berat.  pada tahun 1993 jumlah  penduduk miskin di provinsi ini adalah  
10,8 persen atau 162.300 jiwa,  di bawah rata-rata angka nasional 
waktu itu. akan tetapi pada  tahun 2002, setelah masa krisis, terjadi 
peningkatan penduduk miskin menjadi 24,2 persen. sedangkan pada 

tahun 2006 persentase ini menurun menjadi 22,89 persen. 

Demikian pula halnya dengan penghapusan kelaparan, yang menggunakan indikator prevalensi balita dengan 
berat badan kurang, tingkat perkembangannya lebih rendah dari capaian nasional. pada tahun 1989 provinsi 
sulawesi tenggara  merupakan daerah yang persentase balita kurang gizinya lebih rendah dari angka nasional 
yakni 31,06 persen berbanding 37,47 persen. pada tahun 2002 persentase ini tidak mengalami perubahan 
berarti sekalipun menurun menjadi  27,90 dan tetap  lebih baik dari  angka nasional. pada tahun 2005 angka 
ini  meningkat  menjadi 29,38 persen, sedikit lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 28,05 persen. ini 
berarti  selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan balita kurang gizi di provinsi tersebut.

pencapaian target pendidikan dasar bagi semua di sulawesi tenggara relatif baik di tingkat sD/mi karena telah 
melampaui angka 90 persen, sekalipun masih di bawah angka nasional. sejak tahun 1992 provinsi sulawesi 
tenggara  selalu memiliki apm sD/mi  di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 84,2 persen pada tahun 
1992,  meningkat  menjadi 89,7 persen pada tahun 2002, dan  terus meningkat  menjadi 92,3 persen pada 
tahun 2006. partisipasi murid usia sekolah dalam rangka wajib belajar sembilan tahun dari tahun ke tahun 
semakin baik  sekalipun masih harus mengejar ketertinggalan dari angka partisipasi  nasional. sedangkan 
apm sLtp/mt sudah berada di atas capaian nasional yang  besarnya sekitar 70 persen.
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Dalam hal promosi kesetaraan gender, bila dilihat dari akses perempuan yang bersekolah, terdapat 
perkembangan yang menggembirakan meskipun masih terbatas. ini akibat masih banyaknya anak yang belum 
menikmati pendidikan dasar sembilan  tahun, termasuk kaum perempuan. meskipun target kesetaraan gender 
dengan indikator pendidikan di sulawesi tenggara telah meningkat --terbukti dari apm p/L sLtp/mt-nya yang 
telah melebihi 100 persen—rasio ini ini masih beradadi bawah rasio t nasional  Pada tahun 1992 Provinsi 
sulawesi tenggara memiliki rasio apm p/L sLtp/mt sebesar 101,2 persen, lalumenurun pada tahun 2002  
menjadi 97,3. p enurunan ini  menunjukkan terjadinya ketertinggalan perempuan dalam mengikuti pendidikan, 
apalagi di tingkat nasional peningkatan justru terjadi selama 10 tahun tersebut sekalipun dalam jumlah  kecil 
(1,3 persen). pada  tahun 2006 rasio ini meningkat kembali menjadi 122,9 persen, yang menunjukkan 
perkembangan  menggembirakan bagi  keadilan gender.

Target pengurangan angka kematian anak di Sulawesi Tenggara menunjukkan perbaikan signifikan baik dalam 
hal akb maupun akba, walaupun masih berada di bawah pencapaian nasional.provinsi sulawesi tenggara pada 
tahun 2005 memiliki akb 38 jiwa per 1000 kelahiran, turun drastis dari tahun 2003 yang masih  mencapai 67 
jiwa per 1.000 kelahiran. kemajuan yang hampir sama, sekalipun dengan tingkat yang lebih lamban, tampak 
pada  penurunan akba. pada tahun 2005 akba  sulawesi tenggara adalah 49 jiwa per 1000 kelahiran, turun 
drastis hampir separuhnya dibandingkan  akba  tahun 2003 yang mencapai 92 jiwa per 1000 kelahiran. 

target penurunan penderita Hiv/aiDs dan penyakit menular berbahaya di provinsi sulawesi tenggara masih 
relatif terkendali. tercatat hanya 7 kasus aiDs sampai tahun 2007. adapun  kasus penyakit malaria pada 
tahun yang sama mencapai 346 kejadian.

kotak 9.1 
KREAtIVItAS DAERAH: kapaL terapung meLaYani anak sekoLaH Di DaeraH pesisir

penuntasan wajib belajar sembilan tahun di sulawesi tenggara masih menghadapi kendala, terutama 
untuk anak-anak usia belajar yang tinggal di daerah pesisir. untuk itu, pembelajaran kreatif dengan 
menyelenggarakan kelas berjalan perahu terapung diharapkan bisa menarik minat anak-anak usia 
belajar menuntaskan pendidikan di jenjang sD/mi hingga sLtp/mt.

kepala Dinas pendidikan sulawesi tenggara Zalili sailan di kendari, Jumat (28/9), mengatakan bahwa 
penuntasan wajib belajar di sulawesi tenggara menghadapi kendala, terutarna karena penduduknya 
yang terpencar atau terpencil sehingga secara geografis sulit dijangkau. Hingga tahun ini, pencapaian 
angka partisipasi kasar (apk) masih 84,65 persen atau kurang 10,35 persen dari target minimal 
penuntasan wajib belajar yang ditetapkan pemerintah.

sehubungan dengan kegiatan silaturahmi ramadhan, mendiknas bambang sudibyo yang berkunjung ke 
kendari meresmikan penggunaan kapal terapung untuk melayani anak usia sekolah di daerah pesisir, 
terutama untuk menjangkau suku bajo. perahu kelas etnik bajo itu singgah dari satu pulau ke pulau lain 
untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan bagi anak-anak pesisir yang putus sekolah sebelum 
menuntaskan sLtp/mt.

menangggpi kondisi penuntasan wajib belajar sembilan tahun di wilayah indonesia yang menghadapi 
berbagai kendala, mendiknas mengatakan, kondisi negara indonesia yang berpulau-pulau dan berjenis 
suku ini memerlukan pendekatan pendidikan yang khas. tujuannya untuk menjangkau masyarakat agar 
menyadari pentingnya pendidikan untuk pemberdayaan dan melepaskan diri dari kemiskinan.

“seperti suku bajo, mereka kan terbiasa hidup di laut. katanya, kalau lama di darat pusing. Dengan 
pendidikan non-formal di perahu terapung, anak-anak bisa dilayani untuk mendapatkan pendidikan. 
pendekatan serupa juga perlu dilakukan untuk suku-suku lain,” katanya. kiranya pembelajaran yang 
dapat dipetik adalah perlunya Daerah untuk lebih kreatif menyelesaikan persoalan khas di daerah 
mereka dalam menuntaskan wajib belajar. (Sumber: Kompas, Senin, 1 oktober 2007)
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tingkat akses terhadap sanitasi yang layak di provinsi sulawesi tenggara pada tahun 2005 tercatat sebesar 
68,20 persen dan masih berada di bawah angka nasional.. pada tahun 1992 dan 2000 tingkat akses 
tersebut masing-masing adalah 37,10 persen dan 64,20 persen. meskipun persentase keduanya lebih kecil 
dari pencapaian tahun 2005, akan tetapi angka tersebut pada masanya  berada di atas angka rata-rata 
nasional.

25,  MALUKU DAN MALUKU UtARA

Dalam rangka pencapaian tujuan pertama mDgs, pengurangan 
kemiskinan dan penghapusan kelaparan di maluku masih memerlukan 
peningkatan yang terus-menerus, mengingat pencapaiannya yang masih 
di bawah pencapaian rata-rata nasional.  angka penduduk miskinnya 
masih cukup tinggi, hampir dua kali rata-rata nasional. pada tahun 

1993 maluku yang masih meliputi maluku utara –sebelum pemekaran--memiliki penduduk miskin sebesar  
23,93 persen atau sekitar 478.900 jiwa. pada tahun 2000, jumlah ini menjadi 34,8 persen atau 418.000 
jiwa. pada tahun 2002, provinsi maluku dimekarkan dan melahirkan provinsi baru, maluku utara. pada tahun 
2006 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 30,12 persen. 

pencapaian target penghapusan kelaparan dengan indikator prevalensi balita yang memiliki berat badan 
kurang atau gizi kurang di wilayah provinsi maluku tergolong  lebih baik dari angka rata-rata nasional. 
secara berturut-turut  pada tahun 1989 jumlah tersebut tercatat sebesar 34,03 persen, menurun pada 
tahun 2000 menjadi 26,04 persen, tetapi meningkat kembali pada tahun 2006 menjadi 33,66 persen. ini 
menunjukkanadanya  fluktuasi di antara periode pra dan pasca krisis tahun 1997.

baik provinsi maluku maupun maluku utara, dalam upayanya mencapai target pendidikan dasar bagi semua, 
pencapaiannya masih berada di bawah rata-rata nasional. bahkan pada tahun 2006, untuk APM SD/MI,  
maluku sebagai provinsi induk memiliki tingkat pencapaian yang lebih rendah dibandingkan maluku utara, 
yakni 92,2 persen berbanding 93,1 persen. Hal ini bukan berarti bahwa kinerja provinsi pemekaran lebih baik 
ketimbang provinsi induknya, melainkan lebih sebagai  pertanda bahwasanya masih banyak penduduk miskin 
yang hidup di  wilayah provinsi induknya.

tetapi dalam hal APM SLtP/Mt  maluku utara jauh tertinggal dibanding   maluku. pada tahun 2006 pencapaian 
apm sLtp/mt maluku  adalah sebesar 76,9 persen sedangkan maluku utara sebesar 65,3 persen. pada 
tahun 1992, saat masih menjadi satu provinsi, angka pencapaian apm sLtp/mt maluku tercatat sebesar 
41,4 persen. 

target mempromosikan keadilan gender, khususnya dengan indikator rasio APM P/L SD/MI dan SLtP/Mt, 
di kedua provinsi memiliki pencapaian  berbeda. pada  tingkat sD/mi, provinsi maluku utara memiliki angka 
di bawah pencapaian nasional.yakni sebesar 97,5 persen pada tahun 2006. angka tersebut menunjukkan  
peningkatan pencapaian bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 95,8 persen pada 
tahun 2001 dan 2002. 

bila capaian rasio apm sD/mi provinsi maluku berada di atas rata-rata nasional dan mendekati kesempurnaan, 
tidak demikian halnya dengan rasio apm sLtp/mt-nya yang berada di bawah angka  nasional, walaupun telah 
melampaui  100 persen. tingkat rasio apm p/L sLtp/mt di maluku menunjukkan adanya kesetaraan gender, 
yang tercermin dari rasio tahun 1992 yang mencapai  110,1 persen. pada tahun 2002 rasio ini turun menjadi 
104,6 persen, dan meningkat kembali pada tahun 2006 menjadi 122,9 persen. ini menandakan  bahwa 
jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pendidikan sesuai jenjang umurnya lebih banyak dibandingkan 
laki-laki.

upaya  pengurangan kematian anak  di provinsi maluku dan  maluku utara masih memerlukan kerja keras 
karena masih tingginya angka kematian anak-anak di kedua provinsi tersebut dibandingkan dengan rata-rata 
nasional. angka kematian anak balita (akba) di maluku masih cukup tinggi yakni 43 jiwa per 1000 kelahiran 
pada tahun 2005, tetapi angka ini sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. prestasi yang 
menggembirakan ialah dalam hal penurunan akb. pada tahun 2005 akb maluku  adalah  34 jiwa per 1000 
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kelahiran, sementara angka nasional adalah 32 jiwa per 1.000 kelahiran. prestasi yang sama diraih provinsi 
maluku utara dalam menekan akb, yaitu 40 jiwa per 1000 kelahiran pada tahun 2005. adapun akba maluku 
utara  masih terhitung tingi, yaitu 53 jiwa per 1000 kelahiran pada tahun 2005. 

kinerja maluku dalam hal  menurunkan jumlah penderita Hiv/aiDs dan penyakit menular berbahaya di  masih 
memerlukan peningkatan.  pada tahun 2007 tercatat 154 kasus penderita aiDs di maluku, sementara kejadian 
malaria mencapai 10.824 kejadian. sedangkan di provinsi maluku utara tercatat 7 kasus aiDs, sementara  
kejadian malaria mencapai 4.140 kasus, yang menempati  peringkat tiga nasional kasus malaria terbanyak.

Dalam hal  peningkatan  akses air minum non-perpipaan terlindungi, maluku utara memiliki kinerja yang 
sudah cukup baik. Lebih dari separuh penduduknya telah memiliki akses terhadap air minum terlindungi. 
pada tahun 2006 provinsi maluku utara mencatat 52,6 persen  rumah tangga yang memiliki akses air minum 
non-perpipaan terlindungi.

berbeda halnya dengan pencapaian target peningkatan akses terhadap sanitasi. baik provinsi maluku dan 
maluku utara masih memerlukan upaya yang keras, mengingat sampai tahun 2006 pencapaiannya masih 
berada di bawah rata-rata nasional, yakni masing-masing   52 persen dan  58,3 persen. angka tersebut 
sesungguhnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 1992 yang baru mencapai 24 persen atau 
hanya separuhnya.

26.  PAPUA DAN PAPUA  BARAt

papua  barat (dahulu irian Jaya barat) adalah provinsi hasil pemekaran 
provinsi papua pada tahun 1999. oleh karena itu sebagian data 
mengenai provinsi papua barat sampai tahun 2005 masih termasuk di 
dalam data provinsi papua. 

kemiskinan di papua ditandai  antara lain oleh persentase penduduk miskin yang mencapai 24,16 persen 
pada tahun 1993 atau sekitar 441.900 penduduk. sementara persentase kemiskinan nasional berada jauh 
di bawahnya yakni 13,67 persen. pada tahun 2000 angka ini  mencapai 45,96 persen sementara  angka  
nasional  18,95 persen. baru pada  pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di papua turun menjadi 39,26 
persen ( tidak termasuk papua barat). sedangkan provinsi papua barat  menunjukkan persentase kemiskinan 
sebesar 33,01 persen pada tahun 2006.  angka ini dua kali lipat  dari angka  nasional yang sebesar  16,58 
persen. 

Jumlah balita kurang gizi  karena gizi buruk atau gizi kurang di  provinsi papua pada tahun 2006 setelah  
pemekaran  ialah sebesar 31,21 persen. sebelum pemekaran, yakni  pada tahun 1989, angka ini tercatat 
45,77 persen, menurun pada tahun 1992 menjadi 29,50 persen, lalu sedikit meningkat  pada tahun 2000 
menjadi 30,14 persen. Walau data yang tersedia memperlihatkan dinamika balita kurang gizi yang cenderung 
menurun, namun beberapa peristiwa kelaparan yang melanda daerah pedalaman seperti yang  terjadi di 
Yahukimo sempat menjadi sorotan nasional. salah satu sebab yang paling pokok yang ditengarai adalah 
terjadinya perubahan pola makan penduduk dari panganan lokal  berupa umbi-umbian ke pangan nasi-beras. 
padahal, dalam kenyataannya, ketersediaan padi-beras sangat terbatas di wilayah ini.

Provinsi Dengan  bentang geografisnya yang berupa gunung dan hutan lebat serta tempat tinggal yang berpencar 
jauh, tidaklah mengejutkan bila APM SD/MI papua pada tahun 2006 menempati peringkat terendah sebesar   
78,1 persen.  sebelumnya pada tahun 2000, angka ini sesungguhnya telah mencapai 81,8 persen, meningkat 
dari  tahun 1992 yang baru sebesar 71,6 persen. Pencapaian yang fluktuatif di wilayah ini  diduga merupakan 
dampak  tidak langsung dari pemekaran wilayah. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian provinsi baru papua 
barat yang relatif berada di atas pencapaian provinsi  induknya, yakni sebesar 88,2 persen pada tahun 
2006.
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provinsi papua pada tahun 1992 memiliki APM SLtP/Mt sebesar 42,7 persen, sedikit di atas persentase 
nasional. pada tahun 2000 angka ini menurun menjadi 35,1 persen. namun pada tahun 2006 apm sLtp/
mt papua kembali meningkat menjadi 47,4 persen. Di lain pihak, apm sLtp/mt papua barat mencapai 53,9 
persen, melampaui capaian provinsi induknya dengan selisih sekitar 12 persen. Walaupun demikian, data ini 
menunjukkan bahwa di kedua provinsi  masih terdapat banyak anak didik yang tidak tersentuh program wajib 
belajar 9 tahun.

pada tahun 2006  rasio APM P/L SD/MI papua  adalah 98,4. rasio ini  menurun bila dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. pada tahun 2000  rasio apm p/L sD/mi papua mencapai angka 102,2 persen dan 
tahun 1992 sebesar 99,5 persen. Kecenderungan penurunan ini bukan merupakan gejala yang spesifik terjadi 
di papua, melainkan gejala umum yang terjadi di provinsi-provinsi lainnya. pada tahun 2007 tingkat rasio p/L 
upah bulanan di papua barat  tercatat sebesar 72,4 persen dan  berada di bawah rata-rata nasional atau 
peringkat delapan dengan selisih 0,4 persen dari angka nasional.

provinsi papua merupakan daerah yang penanggulangan angka kematian ibu (aki) paling rendah. pada tahun 
2005 aki di papua  mencapai 647 jiwa per 100.000 kelahiran (Departemen kesehatan, 2006). Faktor utama 
tingginya angka ini adalah akibat tidak terjangkaunya sarana dan prasarana kesehatan  sehingga para ibu 
kurang memperoleh perawatan tenaga medis dan pelayanan kesehatan dasar lainnya sejak masa kehamilan. 
Kondisi geografis Papua  yang berupa pegunungan dan hutan serta tempat tinggal yang berpencaran 
merupakan penghambat utama pengadaan infrastruktur kesehatan dan tenaga medis.

kotak 9.2
PENGELOLAAN HUtAN DI PAPUA

kebijakan baru gubernur papua barnabas suebu dalam pengelolaan hutan di papua seperti penghentian total 
ekspor kayu log dinilai time sebagai sebuah terobosan baru dalam menjaga eksistensi planet bumi. gubernur 
barnabas suebu dinominasikan bersama nama-nama tenar lainnya seperti michael gorbachev, al gore (penerima 
nobel perdamaian 2007), pangeran charles, angela merkel (pm Jerman), robert redford, dan lain-lain. pengukuhan 
“Heroes of the environment (He) 2007” akan diselenggarakan tanggal 25 oktober 2007 di royal court of Justice 
London. berikut petikan liputannya dalam majalah time edisi 29 oktober 2007.

“… Barnabas Suebu comes as a welcome relief. The new Governor of Papua, which comprises the western 
half of New Guinea island, wants to protect the province’s forests, home to fully half of Indonesia’s native 
species. That means standing up to the deeply entrenched business and military interests that have richly 
profited from Papuan timber. “We have to save the forests before it is too late,” says Suebu, 61. “If we do 
that, we can help save the planet and alleviate poverty at the same time.” 
 Since taking office in July 2006, Suebu has made plans to declare a moratorium on log exports and 
recommended that no new logging concessions be granted to timber companies. The Papua native has 
also begun talks on trading carbon credits to help protect the province’s forests, which extend over an area 
estimated at 77 million acres (31 million hectares). If a deal with the Australia-based company Carbon 
Conservation goes through, Suebu says Papua can generate far more revenue by trading credits on the 
Chicago Climate Exchange than it currently gets from logging. “Why would we cut down trees if people 
are going to pay us to protect them?” he asks. “We can prevent deforestation and also use the money to 
reforest the areas in critical condition.” More money in public coffers would help improve education, health 
and sanitation for the province’s 2 million people, 80% of whom live in poverty. Suebu, Papua’s first directly 
elected Governor, has made easing their plight the main focus of his five-year term. 
 The Indonesian government in Jakarta, however, is keen to promote biofuel production, and it could 
require Papua to set aside 5 million acres (2 million hectares) of forest for palm-oil plantations. Suebu 
says that the legal autonomy the province has when it comes to resource management will help him 
take on Jakarta. “Pressure on our forests is coming from the forestry department because they are still 
operating with an old mindset,” he explains. “They need to realize that there is a new paradigm now and 
we are not going to repeat the mistakes of the past.” The challenges are endless, but so is the Governor’s 
optimism — a commodity that until now has been in short supply in this corner of the globe. 
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pencapaian target pengurangan penderita Hiv/aiDs dan penyakit menular berbahaya di provinsi ini masih 
memprihatinkan. Di papua, sampai tahun 2007 tercatat 1.268 kasus aiDs yang  merupakan peringkat kedua 
tertinggi secara nasional. sedangkan di papua barat pada tahun 2007, tercatat 58 kasus aiDs. sementara 
untuk kasus malaria, provinsi papua berada di peringkat  kedua tertinggi dengan 38.449 kasus, termasuk 
kasus malaria yang terjadi di papua barat.

pada tahun 2006 rumah tangga di provinsi papua yang menjadi pengguna air minum non-perpipaan terlindungi 
adalah 38,7 persen. angka ini 18,5 persen di bawah angka nasional. Yang menarik justru pada tahun 1994 
ketika papua dan papua barat masih menjadi satu provinsi. angka pencapaian saat itu ialah sebesar 30,1 
persen dan  sudah melampaui  pencapaian nasional yang sebesar 16,2 persen. ini berarti  pemekaran wilayah 
provinsi i tidak diikuti oleh perluasan penyediaan infrastruktur air minum bersih non-perpipaan.

Dalam hal  target peningkatan akses terhadap sanitasi layak, papua barat  memiliki akses lebih rendah 
dibandingkan papua. Di papua barat, pencapaian tahun 2006 ialah sebesar 51 persen. artinya,  ada hampir 
separuh penduduk  menikmati sanitasi layak. sedangkan di provinsi papua jumlah ini  mencapai 54,7 persen. 
angka-angka tersebut sesungguhnya telah  lebih baik dibandingkan dengan data tahun 1992 yang baru 
mencapai 27,6 persen.

KESIMPULAN

1.  KEMISKINAN

target menanggulangi kemiskinan adalah menurunkan proporsi penduduk miskin di setiap provinsi menjadi 
setengahnya antara 1990-2015 dengan menggunakan garis kemiskinan yang ditetapkan bps. Dari penilaian 
dengan indikator tersebut didapatkan informasi bahwasanya terdapat 16 provinsi dengan persentase penduduk 
miskin di atas persentase penduduk miskin nasional. provinsi-provinsi tersebut meliputi papua, irian Jaya barat 
(papua barat), gorontalo, maluku, nanggroe aceh Darussalam, nusa tenggara timur, sulawesi tengah, hingga 
sumatera selatan. Daerah-daerah tersebut merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di 
indonesia pada tahun 2006.

Dinamika kondisi kemiskinan yang demikian sangat dipengaruhi oleh situasi, kondisi, potensi dan daya dukung 
lingkuingan daerah itu sendiri. beberapa diantaranya disebabkan oleh adanya krisis  ekonomi dan politik 
nasional. ada pula yang disebabkan oleh guncangan-guncangan yang melanda negeri ini berupa bencana 
alam, tsunami, maupun karena kebijakan kenaikan harga atau pengurangan subsidi bbm. Faktor-faktor 
tersebut secara kumulatif membuat upaya pengurangan persentase penduduk miskin terasa lamban.

situasi kemiskinan antardaerah tampak bervariasi, yang ditandai perbedaan yang besar pada  persentase dan 
jumlah absolutnya.  Walapun demikian, jumlah penduduk miskin yang secara persentase besar belum tentu 
sama halnya bila dillihat dalam bilangan nilai absolutnya. kawasan indonesia bagian timur, misalnya, memiliki 
persentase penduduk miskin yang besar, namun dari segi jumlah absolut relatif lebih kecil dibandingkan 
dengan jumlah penduduk miskin di suatu provinsi di pulau Jawa. Dinamika kondisi kemiskinan seperti itu 
sangat dipengaruhi oleh situasi, kondisi, potensi, dan daya dukung lingkungan daerah itu sendiri. ada daerah 
yang sangat kuat dipengaruhi oleh  krisis ekonomi dan politik nasional, tetapi ada yang hanya menerima 
pengaruh kecil. tak sedikit pula daerah yang ternyata kuat dipengaruhi  berbagai musibah bencana alam 
seperti gempa bumi dan tsunami, ataupun guncangan akibat kebijakan kenaikan harga atau pengurangan 
subsidi bbm. secara akumulatif, faktor-faktor tersebut menyebabkan upaya pengurangan persentase penduduk 
miskin terasa berjalan lamban.

terkait  kerangka pencapaian mDgs dengan basis indikator garis kemiskinan nasional, diperlukan intervensi 
langsung dari pusat dalam proses percepatan pembangunan. ini mengingat fakta bahwasanya sampai saat ini 
di beberapa daerah persentase penduduk miskinnya masih cukup tinggi. intervensi langsung yang dimaksud 
bisa ditempuh melalui tindakan-tindakan nyata (affirmative) yang diprioritaskan terhadap daerah-daerah yang 
pencapaian mDgs-nya sangat buruk atau kurang dari separuh angka nasional.
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2.  KURANG GIzI

secara nasional, perkembangan balita kurang gizi tampak masih relatif tinggi, sekalipun secara perlahan 
dalam hampir dua dekade telah terjadi penurunan yang berarti. Di beberapa daerah angka balita kurang gizi 
ini masih  sangat tinggi seperti di nusa tenggara timur dan gorontalo.  sebaliknya, Di Yogyakarta dan bali 
memiliki angka yang kurang dari separuh angka kedua provinsi yang disebut sebelumnya.

Dari analisis data mengenai kurang gizi yang menimpa balita serta presentase penduduk miskin tampak 
bahwasanya krisis dan guncangan ekonomi yang terjadi di masa lampau berakibat secara langsung terhadap 
kondisi balita sehingga mengalami kekurangan gizi. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase balita kurang 
gizi secara nasional yang pada tahun 2002 mencapai 27,30 persen dan sedikit meningkat pada tahun 2005 
menjadi 28,05 persen. tidaklah mengherankan bila kemudian terjadi pelambanan perbaikan dan sebaliknya 
terjadi peningkatan jumlah balita kurang gizi. masalah kekurangan gizi ini menjadi tantangan besar –selain 
masalah kemiskinan-- dalam upaya pencapaian mDgs.

3.  PM SD/MI

partisipasi anak usia sD/mi yang bersekolah sesuai jenjangnya  secara nasional sudah cukup memuaskan yaitu 
mencapai 93,5 persen. ini berarti hanya terdapat 6,5 persen anak yang belum menikmati pendidikan sD/mi. 
akan tetapi jika melihat pencapaian antardaerah yang sangat bervariasi, ketimpangan yang nyata  jelas terlihat, 
terutama antara provinsi papua yang angkanya baru sebesar 78,1 persen dan  nanggroe aceh Darussalam  
yang sudah mencapai 95,5 persen. semakin tinggi angka pencapaian yang sudah diraih pada suatu tahapan, 
semakin lamban pula proses pemenuhannya menuju persentase yang lebih tinggi pada tahapan berikutnya. 
misalnya apm sD/mi yang telah melampaui 90 persen akan mengalami kesulitan dalam perkembangannya 
menuju 100 persen. Hal ini tak lain karena untuk pertumbuhan tersebut dibutuhkan infrastruktur dan sumber 
daya manusia  yang memadai. selain itu, diperlukan pula pemahaman akan masalah-masalah yang terkait 
dengan perlakuan khusus yang harus diberikan kepada penduduk yang tergolong diffable, masyarakat adat, 
serta golongan masyarakat lain yang berada dalam situasi-situasi khusus seperti migrasi internal penduduk 
(displaced person) akibat konflik, amuk massa, bencana alam, dan sebagainya. 

4.  APM SLtP/MtS

pada wilayah-wilayah tertinggal, belum tercapainya apm sLtp/mts sampai pada tingkat yang dipandang 
cukup signifikan terkait erat dengan ketersediaan sarana, prasarana, dan masalah geografis. Akan tetapi 
untuk wilayah Dki Jakarta masalahnya tampaknya justru terkait dengan rendahnya tingkat pendapatan rumah 
tangga, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak. Dengan demikian, 
hal penting lain yang dapat ditafsirkan dari situasi di Dki Jakarta adalah diperlukannya perhatian secara 
khusus terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah, 
yang notabene berada pada kisaran jumlah mendekati 30 persen penduduk. golongan masyarakat lain yang 
tampaknya perlu diperhatikan –-dari dugaan tidak tercapainya tingkat apm pada kisaran 100 persen--  dan 
selama ini kemungkinan luput dari perhatian adalah kategori-kategori masyarakat penyandang cacat maupun 
mereka yang tergolong memiliki kemampuan yang berbeda (diffable-different ability).

5.  RASIO APM P/L SD/MI (7-12 tAHUN)

Yang menarik dan tampak  menonjol  dari rasio p/L sD/mi ini adalah terdapatnya provinsi-provinsi baru yang 
pencapaiannya pada tahun 2006 berada di bawah pencapaian  nasional.  padahal pada tahun sebelumnya 
(1992) daerah-daerah  tersebut berada di atas pencapaian nasional. provinsi-provinsi yang dimaksud adalah 
Di Yogyakarta, Jawa tengah, Jambi, Lampung, Jawa timur, dan sumatera barat.  turunnya peringkat pencapaian 
rasio apm p/L sD/mi pada provinsi-provinsi yang dimaksud tampaknya seiring dengan penurunan capaian di 
tingkat nasional. Data berikut menunjukkan, pada tahun 1992 rasio nasional mencapai 100,6 yang menurun 
pada tahun 2000 menjadi 100,3 lalu kembali menurun pada tahun 2006 menjadi 99,4.  

berubah-ubahnya tingkat pencapaian rasio apm p/L sD/mi daerah-daerah sebagaimana dipaparkan di atas,  
yang sejalan dengan perubahan pencapaian tingkat nasional, membawa pesan yang amat jelas bahwasanya 
kebijakan pendidikan pada tingkat nasional amat menentukan perkembangan pada tingkat daerah. meskipun 
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demikian, data yang sama juga memperlihatkan bahwa terdapat daerah, seperti provinsi Di Yogyakarta, yang 
rasio apm p/L sD/mi-nya mencapai 101,9 pada tahun 2000 dan tetap berada di atas angka nasional. 
Daerah-daerah seperti ini berhasil mencapai prestasi yang lebih didasarkan atas kemampuan dan daya 
dukung lokal yang tidak semata-mata bergantung pada pusat.

6.  RASIO APM P/L SLtP/MtS (13-15 tAHUN)

Data rasio apm p/L smp/mts tahun 2006 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini dikarenakan 
provinsi-provinsi yang pencapaian mereka terparah --bila ditinjau dari indikator-indikator lain seperti kemiskinan 
dan kurang gizi-- ternyata memiliki pencapaian rasio apm p/L smp/mts di atas 100 persen. ini berarti akses 
perempuan sudah tergolong baik, bahkan partisipasinya lebih tinggi dari laki-laki. begitupun, angka ini belum 
menggambarkan realitas sesungguhnya karena bila melihat data mengenai target sebelumnya mengenai apm 
smp/mts, maka terlihat bahwasanya tingkat partisipasi nasional pada tahun 2000  baru mencapai rata-rata 
60,3 persen pada tahun 2006 sebesar 66,5 persen. Hal ini menunjukkan, masih banyaknya anak usia sekolah 
smp/mts yang tidak tertampung di sekolah karena  masih terdapat sekitar sepertiga anak yang  belum dapat 
menuntaskan ”Wajib belajar 9 tahun”. Dengan demikian, hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap upaya-
upaya memajukan kesetaraan gender.

7.  RASIO P/L UPAH BULANAN

rasio upah p/L secara nasional adalah sebesar 74,8 persen, yang berarti masih terdapat perbedaan 
upah yang cukup besar berdasarkan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. perbedaan rasio ini 
mencapai hampir seperempatnya. implikasinya, Hal ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menyatakan 
bahwasanya telah  terjadi kesetaraan gender atau telah tiadanya faktor ketidakadilan gender hanya berdasarkan 
pengamatan terhadap data pendidikan.  Data rasio upah ini menunjukkan masih terdapatnya masalah dalam 
hal kesetaraan gender. selain itu, data  terlampir memperlihatkan  daerah-daerah yang memiliki rasio upah 
p/L di atas 100 persen yaitu nusa tenggara timur, sulawesi utara, dan gorontalo. meskipun demikian, data 
ini hendaknya perlu dicermati mengingat daerah-daerah yang  memiliki persentase  di atas 100 persen justru 
dikenal masih kental dengan nilai-nilai tradisional yang oleh banyak pihak dinilai sebagai faktor penghambat 
kesetaraan gender. 

8.  AKB DAN AKBA

 Sejak enam belas tahun terakhir ini sesungguhnya terjadi  peningkatan  signifikan di bidang kesehatan, 
khususnya menyangkut penurunan angka kematian bayi, balita,  dan ibu sewaktu melahirkan. Dinamika angka 
kematian bayi, balita, dan ibu di masing-masing daerah berbeda-beda satu sama lain. angka kematian bayi, 
balita, dan ibu di masing-masing daerah amat bervariasi. sebab-sebab kematian utama mereka lebih karena 
persoalan keterbatasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan kesehatan primer. sebab-sebab kematian 
lainnya adalah ketika dalam proses melahirkan, yang 30 persen di antaranya diperkirakan karena pendarahan, 
25 persen disebabkan eklamsia, 12 persen karena infeksi, dan 5 persen akibat abortus, sedangkan sisanya 
akibat hal-hal lain.

pada tahun 2003 akb indonesia mencapai 35 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, sementara akba mencapai 
40 jiwa per 1.000 kelahiran balita. sedangkan untuk aki, data menunjukkan angka 307 jiwa per 100.000 
kelahiran pada tahun 2002-2003 (sDki). pencapaian tersebut tergolong cukup baik, lebih-lebih jika mengingat 
aki tahun 1994 yang masih mencapai 390 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

terjadi perkembangan yang menarik dalam hal kesehatan bayi, mengacu pada data tahun 2005.  bila di masa-
masa sebelumnya akb dan akba selalu didominasi oleh kematian bayi, maka data tahun 2005 menunjukkan 
hal sebaliknya, justru anak usia satu hingga lima tahunlah (akba) yang menghadapi masa paling rawan. ini 
ditunjukkan oleh tingkat penurunan akba yang tidak begitu besar, yakni dari 46 jiwa menjadi 40 jiwa per 
1.000 kelahiran. berbeda dengan akb yang semula 35 jiwa menjadi 8 jiwa per 1.000 kelahiran. Jadi, terdapat 
pergeseran signifikan antara AKB dalam AKBA.

Dengan memperhatikan dinamika akba di daerah, terdapat variasi pencapaian yang berbeda tajam, misalnya 
antara nusa tenggara barat (93), gorontalo (67), dan nusa tenggara timur (60). padahal, ketiganya masih 
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tergolong dalam kawasan yang sama yakni indonesia timur. sementara itu, beberapa provinsi  lain dari 
kawasan yang berbeda, misalnya, mencapai akba sebesar 20 hingga 32 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, 
sementara angka nasional pada tahun yang sama ialah 40 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. 

9.  HIV/AIDS

secara nasional, kumulatif kasus aiDs sampai dengan 30 september 2007 yang dilaporkan adalah sebanyak 
10.384 kasus dengan jumlah provinsi yang melaporkan adanya kasus aiDs sebanyak 32 provinsi dan 186 
kabupaten /kota. Dengan demikian jelaslah bahwa masalah Hiv dan aiDs merupakan permasalahan di 
seluruh provinsi di indonesia dan sedang mengalami perkembangan yang cepat. provinsi dengan jumlah kasus 
aiDs terbesar berturut-turut adalah Dki Jakarta, Jawa barat, papua dan Jawa timur. pada sebagain besar 
provinsi penyebaran Hiv masih pada populasi beresiko, namun di papua dan papua barat teleh memasuki 
populasi umum. secara keseluruhan jumlah populasi yang rawan tertular Hiv adalah 193.070 orang dan 
27.470 di antaranya adalah pada populasi umum.

upaya penguatan sistem pelayanan berbasis kesehatan dan masyarakat dengan prinsip kemudahan 
akses bagi masyarakat dan ODHA menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagai bagian dari program 
pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan di rumah sakit, puskesmas dan masyarakat. upaya 
akselerasi penanggulangan Hiv dan aiDs di prioritaskan di 19 propinsi  yang diharapkan dapat menghasilkan 
upaya yang signifikan dalam menanggulangi penyebaran HIV, sementara di propinsi lainnya tetap dilakukan 
program penanggulangan Hiv dan aiDs sesuai dengan besaran masalah dan kemampuan masing-masing. 
Dalam upaya pengendalian penyebaran Hiv ke depan, menurunkan kasus baru pada tahun 2015 dan 
meningkatkan kualitas hidup oDHa, masih terus diperlukan langkah-langkah efektif yang teruji secara ilmiah 
dalam merespons epidemi Hiv dan aiDs baik di kelompok perilaku berisiko maupun di masyarakat umum. 

10.  PENDERItA MALARIA DAN PENYAKIt BERBAHAYA LAINNYA

indonesia memiliki daerah endemis malaria di 310 kabupaten/kota, yang tersebar di hampir seluruh provinsi. 
namun demikian pada tahun 2006 – 2007 terdapat kejadian luar biasa insiden malaria di 7 provinsi,

berdasarkan  data tahun 2005,  terdapat 651.690 kasus  malaria di indonesia. nusa tenggara timur 
merupakan provinsi dengan kasus terbanyak yaitu 172.770 kasus,  disusul oleh papua sebanyak 73.690 
kasus, maluku utara 72.440 kasus,  dan bengkulu  56.910 kasus. adapun  provinsi yang peristiwa malarianya 
di antara 25 ribu hingga 50 ribu kasus  ialah maluku, Lampung, dan sulawesi tengah dengan masing-masing 
jumlah peristiwa  yakni 46.430 kasus, 38.520 kasus, dan 27.280 kasus.

11.  AKSES AIR MINUM NON-PERPIPAAN tERLINDUNGI

penggunaan indikator untuk mengukur akses masyarakat terhadap sumber air minum non-perpipaan terlindungi 
sesungguhnya kurang akurat. ketidakakuratan ini terutama jika indikator tersebut digunakan dalam konteks 
untuk melihat arah pergeseran akses masyarakat kepada berbagai jenis sumber air minum lainnya seperti air 
perpipaan, air kemasan, maupun mata air terlindungi. Jika persentase masyarakat yang memiliki akses air 
minum non-perpiaan terlindungi semakin kecil, maka hal itu tidak serta merta dapat diartikan sebagai suatu 
kegagalan. boleh jadi berkurangnya sejumlah penduduk yang mempunyai akses terhadap sumber air minum 
tersebut karena mereka beralih dari air minum non-perpipaan ke jenis sumber air minum lainnya seperti 
air perpipaan, air kemasan, dan lain-lain.  tetapi sebaliknya, jika fenomena berkurangnya penduduk yang 
mempunyai akses terhadap sumber air minum non-perpipaan dapat diartikan sebagai ketiadaan akses, maka 
hal tersebut tentu saja merupakan suatu kemunduran dalam upaya peningkatan akses penduduk terhadap 
sumber-sumber air minum yang layak.
 
Data tahun 2006 memperlihatkan bahwa kota-kota besar di pulau Jawa, termasuk Dki Jakarta, menunjukkan 
persentase jumlah penduduk yang lebih besar ketimbang daerah-daerah lainnya, termasuk bila dibandingkan 
dengan capaian angka nasional dalam akses terhadap air minum non-perpipaan terlindungi. Yang agak 
mengejutkan, daerah-daerah yang selama ini dikenal sulit dalam akses air minum, seperti nusa tenggara 
timur dan nusa tenggara barat, ternyata termasuk dalam kategori yang sama dengan  kota-kota di pulau Jawa 
sebagaimana disebutkan tadi, yakni sebagai daerah-daerah yang pencapaiannya dalam hal akses air minum 
non-perpipaan terlindungi berada di atas angka nasional.
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12.  AKSES tERHADAP SANItASI LAYAK

Dalam rentang waktu selama 14 tahun, yakni dari tahun 1992 – 2006, angka pencapaian nasional untuk 
indikator persentase penduduk terhadap akses terhadap sanitasi layak tampak meningkat tajam. pada tahun 
1992 angka ini tercatat sebesar 30,90 persen, kemudian meningkat pada tahun 2000 menjadi 62,70 persen, 
dan terus meningkat pada tahun 2006 menjadi 69,30 persen. akan tetapi bila dilihat dari jumlah provinsi 
yang berada di atas pencapaian angka nasional, maka jumlahnya relatif sama yakni sekitar 11-12 provinsi 
(tidak termasuk provinsi baru hasil pemekaran karena ketiadaan data). termasuk dalam kategori ini ialah Dki 
Jakarta yang tetap tercatat sebagai provinsi terbaik dalam hal akses terhadap sanitasi yang layak, dengan 
angka pencapaian pada tahun 2006 sebesar 93,8 persen.

sementara itu beberapa daerah lainnya, terutama di luar pulau Jawa, merupakan daerah yang pencapaiannya 
relatif tetap di bawah capaian angka nasional. Dengan kata lain,  tidak terdapat perubahan berarti di daerah-
daerah ini dalam upaya mereka meningkatkan lingkungan hidup yang lebih layak dan sehat dari segi  akses 
dan ketersediaan sanitasi. tidak mengherankan bila kemudian daerah-daerah ini pun ternyata merupakan 
daerah potensial endemik malaria. beberapa daerah yang termasuk dalam kategori ini di antaranya adalah 
nusa tenggara barat, papua, maluku, nusa tenggara timur, Jambi, dan nanggroe aceh Darussalam di wilayah 
sumatera, serta satu provinsi di pulau Jawa yakni provinsi Jawa barat. 

13.  PENGANGGURAN KAUM MUDA

pengangguran usia muda di hampir semua provinsi dicirikan oleh ketiadaan kesempatan bagi mereka untuk 
menikmati pendidikan dan memperoleh pekerjaan layak. rata-rata nasional penganggur muda mencapai 57,33 
persen pada tahun 2007 ini dan sebagian besar berada di Dki Jakarta. sementara jika dilihat hubungannya 
dengan tingkat apm smp/mts, maka rata-rata nasional tahun 2006 menunjukkan angka sebesar 65,2 
persen. Secara sederhana dapat dikatakan  bahwa terdapat hubungan yang cukup signifikan antara tingkat 
pendidikan dan peluang kesempatan kerja di kalangan usia muda. 

Hal lain yang menarik tampak di provinsi nusa tenggara timur yang merupakan daerah yang relatif kurang 
berkembang. provinsi ini ternyata justru memiliki angka penganggur muda yang paling rendah dibandingkan 
semua provinsi yakni sebesar 20,59 persen. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat 
industrialisasi suatu daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh daerah-daerah perkotaan seperti Dki Jakarta dan 
kota-kota di Jawa lainnya, tidak serta merta diiringi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula, 
khususnya tenaga kerja di kalangan usia muda. sebaliknya, daerah dengan tingkat industrialisasi yang relatif 
lebih rendah; yang dalam hal ini diwakili oleh daerah perdesaan seperti nusa tenggara timur, nusa tenggara 
barat, kalimantan, sulawesi, dan bengkulu; ternyata masih memberikan kesempatan kerja yang lebih baik.

. 
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3.2.  PENGARUSUtAMAAN MDGs DALAM     
PEMBANGUNAN DAERAH

sejak desentralisasi diberlakukan tahun 1999 di negara kesatuan republik indonesia, pemerintah daerah 
dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
ini sesuai dengan amanat undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 (pasal 2) tentang 
pemerintahan Daerah. otonomi tersebut dijalankan seluas-luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, 
dan daya saing daerah. adapun cakupan daerah dalam sub-tema tersebut di atas adalah daerah kabupaten 
dan kota.

Hak dan kewajiban daerah selanjutnya diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan Daerah (rkpD) 
dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem 
pengelolaan keuangan daerah. rkpD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan Jangka menengah 
Daerah (rpJmD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi 
daerah, prioritas pembangunan daerah, berikut rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan 
mengacu kepada rencana kerja pemerintah (rkp). sementara itu, rpJmD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada 
rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (rpJpD) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan 
dengan memperhatikan rpJm nasional. Dengan mekanisme ini, perencanaan pembangunan daerah menjadi 
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 

sebagaimana diketahui, indonesia merupakan  salah satu negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (pbb) 
yang turut memprakarsai terbentuknya komitmen mDgs. oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban bagi 
pemerintah untuk dapat melaksanakan komitmen tersebut di negara kesatuan republik indonesia, baik 
pada tingkat nasional maupun daerah. terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mDgs perlu 
mendapat perhatian yang serius. pemerintah daerah sebaiknya mampu menempatkan mDgs dalam dokumen 
perencanaan dan penganggaran daerah sebagai prioritas utama, baik dalam rpJpD, rpJmD, rkpD, maupun 
apbD.

pencapaian mDgs akan sangat sulit apabila hanya mengandalkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah 
Daerah saja. terbentuknya komitmen bersama pihak pemerintah daerah dan perangkatnya, Dewan perwakilan 
rakyat Daerah (DprD), masyarakat, organisasi sosial masyarakat, media, dan anggota pemangku kepentingan 
yang lain di daerah akan sangat membantu pencapaian mDgs. Hal ini mengingat bahwa  proses perencanaan 
dan penganggaran daerah mengharuskan adanya partisipasi dari pemangku-pemangku kepentingan tersebut. 
sebagai contoh, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berkewajiban untuk menyampaikan rancangan 
rpJmD kepada DprD 3 (tiga) bulan setelah terpilih pada rapat paripurna DprD untuk mendapatkan persetujuan 
dalam bentuk peraturan daerah (perda). rkpD dan apbD juga harus disepakati melalui proses partisipasi 
seluruh pemangku kepentingan di daerah itu, termasuk satuan perangkat pemerintah daerah. kesepakatan ini 
juga diformalkan dalam bentuk  perda. Dengan demikian, peran  semua komponen pemangku kepentingan 
di daerah dan nasional perlu diberdayakan untuk menempatkan pencapaian mDgs sebagai prioritas utama 
pembangunan daerah.
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LANGKAH KE DEPAN

pembahasan pada bab-bab terdahulu mengenai pencapaian target-target mDgs telah menunjukkan 
beragamnya pencapaian tujuan pembangunan milenium oleh provinsi-provinsi di indonesia. pada beberapa 
pencapaian indikator MDGs, keragaman ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan antarprovinsi. Terdapat 
beberapa provinsi yang tertinggal laju pencapaiannya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain.

pencapaian mDgs yang terkait dengan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (tujuan 1 sampai 6, kecuali 
indikator prevalensi penyakit Hiv/aiDs), serta kesenjangan antarprovinsi yang besar --yang tercermin dari 
besarnya statistik variasi (standar deviasi)--  terdapat dalam indikator-indikator angka kemiskinan, angka gizi 
buruk (dewasa dan anak-anak), angka partisipasi sekolah murni smp, angka kematian bayi dan balita, dan 
angka prevalensi penyakit malaria.

kotak 9.4
GAMBARAN PRAKtEK DAN tANtANGAN DAERAH DALAM UPAYA PENcAPAIAN MDGs
DI BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA

gambaran mengenai praktek-praktek yang menarik dan tantangan-tantangan yang dihadapi daerah dalam usaha 
pencapaian mDgs dapat diuraikan dari hasil kunjungan lapangan proyek kerjasama bappenas-aDb bertema 
perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kaum miskin (ta 4762-ino). Daerah-daerah tersebut 
meliputi kabupaten sumba barat, kabupaten sumba timur, kabupaten manggarai, kabupaten kupang, kabupaten 
Wonosobo, kabupaten purbalingga, kabupaten banjarnegara, kota semarang, kota palembang, kabupaten ogan 
komering ilir (oki), dan kabupaten ogan ilir (oi).

PRAKtEK-PRAKtEK YANG MENARIK BAGI PENcAPAIAN MDGS
konsensus mDgs telah diketahui oleh semua daerah yang dikunjungi. pada umumnya pemerintah daerah mengetahui 
adanya mDgs sebagai komitmen internasional yang harus dicapai pada tahun 2015. pengetahuan inipun sebenarnya 
masih terbatas pada level pejabat kepala dinas ke atas, akademisi, dan media lokal. adapun bagi anggota DprD, 
organisasi sosial masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, mDgs masih merupakan suatu hal yang baru.

pada dasarnya indikator-indikator mDgs seperti angka kemiskinan, angka partisipasi sD/mi dan smp, buta huruf 
usia 15 sampai 24 tahun, tingkat kematian bayi dan balita, angka kematian ibu, persentase kelahiran yang dibantu 
tenaga medis, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi telah disebutkan oleh sebagian besar kabupaten/kota 
tersebut dalam dokumen perencanaan jangka menengah (rpJmD) mereka. adapun istilah mDgs itu sendiri tidak 
secara eksplisit disebutkan.

untuk tahun anggaran 2008, yang proses perencanaan dan penganggarannya dimulai pada tahun 2007, hampir 
seluruh daerah tersebut telah menyatakan beberapa tujuan mDgs seperti penanggulangan kemiskinan dan 
kelaparan, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan,  sebagai prioritas utama komitmen yang harus dicapai 
pada tahun anggaran 2007 dan 2008. sebagai contoh, kabupaten oki telah mengarahkan proses musyawarah 
perencanaan pembangunan (musrenbang) dengan himbauan agar alokasi belanja langsung pada tahun 2007 dan 
2008 untuk penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan keterisolasian daerah menjadi tema 
pembangunan yang memiliki persentase alokasi apbD terbesar dibandingkan 3 (tiga) tema pembangunan yang 
ada. adapun istilah mDgs itu sendiri; oleh kabupaten oki, kabupaten Wonosobo, kota semarang, dan kabupaten 
manggarai; telah disebutkan pada dokumen rkpD 2007 mereka masing-masing.

apbD tahun 2003-2006 untuk daerah-daerah di atas telah mengalokasikan rata-rata  26,63 persen anggaran 
untuk sektor pendidikan, 18,6 persen untuk sektor infrastruktur, 6,91 persen untuk sektor kesehatan, 3,28 
persen untuk sektor pertanian, dan sisanya tersebar pada sektor-sektor lainnya. Dari rincian ini dapat disimpulkan 
bahwasanya kabupaten/kota tersebut telah mengarahkan pembangunannya pada pencapaian mDgs, walaupun 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan terhadap sasaran penerima manfaatnya diperlukan analisis lebih lanjut.

tANtANGAN PENcAPAIAN MDGS

terbatasnya pengetahuan mDgs yang dimiliki aparat pemerintah daerah, terutama pada level atau  y
tingkatan di bawah kepala dinas. keadaan yang sama juga berlaku pada kalangan sebagian besar 
anggota DprD, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat pada umumnya.
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Ketidaktahuan daerah akan kewajiban  mengadopsi MDGs—yang merupakan komitmen  y
internasional—sebagai komitmen daerah. Ini memerlukan  perhatian yang serius dari Pemerintah 
pusat. upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan contoh bahwa di tingkat 
nasional mDgs telah dinyatakan dalam rpJm, rkp, maupun apbn. Hal ini perlu  diikuti pula dengan  
sosialisasi gencar tentang  mDgs di daerah.
usulan pembangunan pada musrenbang tingkat desa oleh masyarakat umumnya berupa  y
pembangunan yang keluarannya dapat dilihat secara langsung seperti jalan, jembatan, bangunan 
balai desa, dan kredit bergulir. kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut kurang mampu menjawab 
permasalahan-permasalahan mendasar yang ada, terutama untuk mencapai tujuan-tujuan yang 
terdapat dalam mDgs.
indikator perencanaan dan penganggaran, menurut peraturan yang ada saat ini, hanya mensyaratkan  y
keluaran (output)  sebagai sasaran atau indikator pencapaian  tanpa mensyaratkan masukan (input), 
proses (process), hasil (outcome), dan dampak (impact) sebagai indikator sasaran yang harus dicapai 
dalam suatu mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini akan mempersulit proses 
monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk di dalamnya usaha pencapaian mDgs.
adanya ketidakjelasan usulan-usulan pembangunan, baik yang berasal dari musrenbang tingkat desa,  y
kecamatan, maupun usulan satuan kerja pemerintah daerah mengenai  target/sasaran penerima 
manfaat dari pembangunan yang diusulkan. akibatnya, hal ini akan mempersulit pencapaian mDgs 
di daerah. sebagai contoh, usulan-usulan dalam rkpD, kua/ppas, dan apbD menyebutkan bahwa 
penerima manfaat tersebar di 18 kecamatan tanpa menyebutkan nama kecamatan dan besaran 
alokasi anggaran untuk kecamatan-kecamatan yang menerima manfaat tersebut.
pada umumnya, daerah hanya menjabarkan sasaran/target pelaksanaan pembangunan yang  y
bersifat kualitatif tanpa menyebutkan kuantitatifnya, misalnya peningkatan minat belajar dan 
mengajar (tanpa menjelaskan berapa cakupan murid dan guru yang meningkat minat belajar dan 
mengajarnya).
Lemahnya transparansi proses dan hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta terbatasnya  y
informasi permasalahan daerah bagi masyarakat/publik, yang akan menyesatkan usulan perencanaan 
dan penganggaran daerah. usulan tersebut tidak akan dapat menjawab permasalahan yang ada, 
terutama masalah atau tujuan-tujuan yang harus dicapai daerah dalam upaya pencapaian mDgs.
rendahnya keberhasilan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 39  tahun 2006 tentang  y
tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. ini akan mempersulit 
pemerintah provinsi —dalam hal ini  Bappeda provinsi— melakukan monitoring dan evaluasi 
aliran dana dekonsentrasi serta dana tugas pembantuan ke daerah kabupatan/kota binaan. Hal  
tersebut juga menyulitkan identifikasi apakah suatu kabupaten/kota telah mendapatkan alokasi 
anggaran yang lebih, cukup, atau kurang pada sektor-sektor tertentu dari apbn (dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan) yang dipadukan dengan apbD kabupaten/kota  bersangkutan. akibatnya, 
keterpaduan perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/
kota tidak dapat terjalin dan akan cenderung mempersulit pencapaian mDgs.
Lemahnya keterpaduan program/kegiatan satuan kerja perangkat Daerah (skpD). masing-masing  y
skpD cenderung lebih mementingkan ego sektoralnya saja sehingga akan mempersulit pencapaian 
mDgs.
rendahnya pengetahuan DprD tentang mDgs merupakan tantangan bagi daerah dalam upaya  y
mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran. akibat ketidaktahuan ini, pemerintah 
daerah akan sulit mendapatkan persetujuan DprD dalam pengalokasian apbD yang perencanaannya 
sudah mengarusutamakan mDgs.
keterbatasan data/informasi pendukung dan rendahnya pemahaman indikator-indikator yang  y
digunakan dalam mDgs menjadi tantangan serius bagi daerah, terutama untuk memetakan kondisi 
mDgs dan pencapaiannya di daerah, seperti indikator untuk sebaran penyakit malaria, tbc, angka 
kematian ibu, ukuran sanitasi dan air bersih, dan lain-lain. ukuran yang dipakai oleh bps tidak 
mencerminkan ukuran lokal. misalnya, rumah di atas panggung tanpa lantai semen dikategorikan 
oleh bps sebagai rumah milik penduduk miskin, padahal kenyataannya adalah sebaliknya.
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Ketidakjelasan definisi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran  y
daerah akan mengaburkan tujuan pembangunan. penerima manfaat akan lebih condong kepada 
kaum elit di daerah saja dan tidak mengarusutamakan mDgs. sebagai contoh, beberapa daerah 
mengundang media dan organisasi sosial masyarakat untuk hadir di musrenbangkab, namun mereka 
tidak diperkenankan berpendapat atau memberi tanggapan atas usulan-usulan yang diajukan di 
musrenbangkab tersebut.
sebagian besar kabupaten/kota tersebut menghadapi kesulitan dalam penganggaran beberapa  y
rencana yang tidak memiliki nomor perkiraan (nomenklatur) menurut peraturan menteri Dalam 
negeri nomor 13 tahun 2006 tentang penatausahaan keuangan Daerah, misalnya untuk kegiatan 
pengarusutamaan gender. untuk memperoleh nomor perkiraan tersebut, pemerintah kabupaten/
kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi. kenyataannya, jawaban terhadap usulan 
untuk memperoleh nomor perkiraan tersebut baru diberikan pemerintah provinsi dalam waktu 3 
sampai 5 bulan. Hal ini memberi kesan bahwa perencanaan yang baik tidak menjamin teralokasinya 
anggaran. 
penanggulangan kemiskinan, terutama tujuan-tujuan mDgs, masih dilihat dari perspektif proyek yang  y
bersifat parsial dan belum merupakan perspektif program, sehingga kesinambungannya relatif tidak 
ada. Hal ini terlihat dari masih relatif sedikitnya indikator mDgs yang dicantumkan pada rpJmD.
program untuk masyarakat dianggap otomatis sebagai program penanggulangan kemiskinan  y
tanpa menjelaskan target/sasaran penerima manfaatnya. Hal ini terlihat pada beberapa dokumen 
perencanaan dan penganggaran. 
minimnya frekuensi perencana yang melakukan kunjungan lapangan juga merupakan tantangan  y
dalam pengarusutamaan mDgs dalam rencana pembangunan di semua tingkatan musrenbang.
Lemahnya kapasitas perencana daerah mengenai pengetahuan tentang mDgs juga akan cenderung  y
mempersulit pencapaian mDgs.

untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut di atas, terdapat beberapa rekomendasi pengarusutamaan 
mDgs di tingkat kabupaten/kota,  sebagai berikut:

perlunya proses sosialisasi tentang mDgs secara berkesinambungan ke seluruh daerah kabupaten/ y
kota kepada seluruh komponen pemangku kepentingan di indonesia untuk membangun komitmen 
bersama pencapaian mDgs.
pemerintah pusat memberikan penjelasan disertai contoh-contoh bahwa mDgs telah diadopsi  y
dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional, baik dalam rencana 
tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang.
transparansi hasil-hasil pembangunan sebelumnya, kendala, dan permasalahan yang ada sebaiknya  y
diungkapkan sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat daerah.  Dengan demikian usulan 
pembangunan akan memiliki fokus sasaran yang baik dan menjawab permasalahan yang ada di 
daerah.
indikator perencanaan dan penganggaran harus mensyaratkan keluaran ( y output), masukan (input), 
proses (process), hasil (outcome), dan dampak (impact) sebagai indikator sasaran yang harus 
dicapai dalam suatu mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. ini akan mempermudah  
proses monitoring dan evaluasi pembangunan daerah —termasuk di dalamnya upaya pencapaian 
mDgs.
unit-unit kerja pembangunan daerah, termasuk skpD, yang mengajukan usulan kegiatan  y
pembangunan melalui forum musrenbang tingkat desa atau kecamatan, harus menjelaskan target/
sasaran penerima manfaat pembangunan yang dilengkapi nama wilayah dan jumlah besaran 
anggarannya.
sasaran/target pelaksanaan pembangunan harus menyebutkan sasaran kuantitatif yang disertai  y
penjelasan sasaran kualitatifnya.
setiap pelaku pembangunan di daerah harus menaati peraturan pemerintah nomor 39  tahun 2006  y
tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan agar pemerintah 
pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat menjalin keterpaduan 
perencanaan dan penganggaran yang bertujuan mempercepat pencapaian target mDgs.
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Jika pencapaian target per provinsi untuk indikator-indikator di atas dikelompokkan menurut kuintil, maka 
terdapat beberapa provinsi yang untuk hampir semua indikator  berada pada kuintil terbawah. Daerah-daerah 
itu adalah papua, irian Jaya barat (sekarang papua barat), gorontalo, sulawesi tengah, maluku (kecuali untuk 
pencapaian apm smp/mts, maluku tergolong provinsi dengan pencapaian terbaik atau kuintil 1), kalimantan 
barat, nusa tenggara barat (ntb), dan nusa tenggara timur (ntt). provinsi-provinsi tersebut dapat dikategorikan 
sebagai daerah tertinggal dalam pencapaian mDgs.

untuk indikator proporsi penduduk miskin, ntt yang berada pada urutan teratas kuintil terbawah memiliki 
proporsi penduduk miskin hampir tiga kali lebih tinggi daripada maluku utara yang berada pada urutan 
terbawah kuintil teratas. sementara itu papua, yang merupakan provinsi termiskin, memiliki proporsi penduduk 
miskin hampir sembilan kali lebih tinggi daripada Dki Jakarta yang merupakan provinsi dengan proporsi 
penduduk miskin terendah. 

Dari perkembangan pada tahun 2003 dan 2006, meskipun secara nasional tingkat kemiskinan cenderung 
menurun (sempat naik kembali pada tahun 2005), akan tetapi beberapa provinsi justru memperlihatkan 
tingkat kemiskinan yang meningkat. sementara itu, provinsi-provinsi yang berada pada kuintil terbawah 
cenderung mengalami  penurunan tingkat kemiskinan yang tidak terlalu besar (lihat gambar 9.1).

suatu tema pembangunan dengan fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/ y
kota. ini diperlukan agar skpD dan unit-unit kerja pembangunan daerah yang mengajukan usulan 
di forum musrenbang desa/kecamatan dapat menempatkan prioritas keterpaduan antarsektor di 
daerah, mengurangi ego-sektoral mereka, dan mempercepat pencapaian target mDgs.
bps perlu melakukan terobosan pengelolaan data/informasi dengan mengakomodasi nilai-nilai  y
sosial masyarakat daerah/lokal. tujuannya adalah menyediakan data/informasi yang sensitif 
dengan karakter dan kebutuhan masyarakat lokal.
Perlunya kejelasan tentang definisi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan  y
penganggaran daerah.
perlunya amandemen terhadap peraturan menteri Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang  y
penatausahaan keuangan Daerah untuk membatasi waktu pemerintah provinsi (misalnya dalam 10 
hari kerja) dalam memberikan jawaban atas usulan nomor  perkiraan dari pemerintah kabupaten/
kota.
perlunya upaya peningkatan kapasitas perencana di tingkat kabupaten/kota. para perencana di  y
tingkat ini perlu mempunyai pengetahuan yang memadai tentang mDgs, sehingga mereka mampu 
mengarusutamakan mDgs dalam rencana pembangunan daerah.

Peta 9.1
pencapaian mDgs bidang 
kemiskinan, kesehatan, dan 
pendidikan, menurut provinsi, 
tahun 2006

sumber:
sumber: survey sosial ekonomi 
nasional (bps, 2006), diolah

keterangan:
Hijau = baik; kuning = moderat; 
merah = buruk

baik
moderat
buruk
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studi bank Dunia (2006) menunjukkan bahwa elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak 
sama di masing-masing daerah. elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi 
yang berada pada kuintil terendah yaitu  papua, nusa tenggara, dan maluku lebih rendah daripada di Jawa 
dan sumatera. implikasinya, jika pengurangan kemiskinan hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi tanpa 
program yang bertujuan melakukan intervensi, maka pengurangan kemiskinan akan berjalan lebih lambat di 
daerah-daerah di atas.

indikator lain yang perlu diperhatikan dalam hal kesenjangan antardaerah adalah angka partisipasi murni 
untuk smp/mts. sementara angka partisipasi sD/mi sudah berada di atas 90 persen untuk hampir semua 
provinsi (kecuali papua dan irian Jaya barat), apm smp/mts berada pada tingkat 66,5 dan masih jauh dari 
target pencapaian pendidikan dasar untuk semua dalam mDgs maupun target rpJm pada tahun 2009. 
adapun papua dan irian Jaya barat masih memiliki apm smp/mts di bawah 50 persen.  

IMPLIKASI KEBIjAKAN

seiring dengan berjalannya desentralisasi, peran pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik 
yang secara langsung mempengaruhi pencapaian mDgs menjadi semakin besar. ini sejalan dengan sumber 
daya anggaran yang dikuasainya, yang saat ini telah mencapai 36 persen. Hal ini terlihat dari studi bank 
Dunia berjudul Spending for Development: Making Most of Indonesia’s New Opportunities (2007). sebagai 
implikasinya, peran kebijakan dan anggaran daerah dalam pencapaian mDgs perlu diperluas.

peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, 
pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan kerangka umum tentang 
peranan yang dapat dilaksakan oleh pemerintah daerah. Di bidang pendidikan, pp tersebut mengatur bahwa 
penyelenggaraan perencanaan, penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan, serta pengadaan sarana dan 
prasarana pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah daerah. Di bidang kesehatan, penyelenggaraan 
penanggulangan gizi buruk dan pencegahan penyakit menular juga merupakan urusan pemerintah daerah. 

Hal-hal di atas merupakan bidang kebijakan yang sangat terkait dengan pencapaian target-target mDgs dan 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah selaku aktor utama. melihat pentingnya peranan pemerintah daerah 
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Dana otonomi khusus 2006 per kapita
Dau 2006 per kapita
pendapatan bagi Hasil pajak per kapita

pendapatan Dana bagi Hasil sDa per kapita
pendapatan asli Daerah per kapita

dalam pencapaian target-target mDgs, pencapaian indikator mDgs perlu diintegrasikan sebagai bagian 
dari indikator target, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari proses perencanaan dan penganggaran di 
daerah.

peran kebijakan pemerintah daerah dalam pencapaian target mDgs juga dapat bersifat komplementer 
terhadap program pemerintah pusat. misalnya, untuk mencapai target pengurangan kemiskinan, pemerintah 
daerah dapat mengkombinasikan program-program nasional seperti pnpm atau program keluarga Harapan 
(pkH) dengan program pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan. pemerintah daerah, umpamanya,  
dapat memperluas cakupan peserta program atau melaksanakan kegiatan yang bersifat komplementer. 
sebagai contoh, jika dalam pnpm dibangun infrastruktur jalan pertanian atau jalan desa, maka pemerintah 
daerah dapat berperan dengan memperluas jaringan jalan antardesa atau antarkecamatan agar akses pasar 
penduduk miskin dapat diperluas.

selain meningkatkan peran pemerintah, kebijakan lain yang diperlukan dalam rangka pencapaian target mDgs 
di tingkat daerah adalah memberikan perhatian khusus kepada provinsi-provinsi yang relatif tertinggal, seperti 
tercermin dalam peta 4.1 di atas. kecuali papua, daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang  rendah 
sumber daya fiskalnya, sebagaimana  tercermin dalam Gambar 9.2 di bawah ini. Tantangan bagi pemerintah 
adalah bagaimana mengalokasikan anggaran secara lebih tajam sehingga menguntungkan daerah tertinggal 
tersebut, terutama yang memiliki sumber daya fiskal rendah, misalnya dengan mempertajam penargetan 
program-program dekonsentrasi. 

Gambar 9.2
penerimaan Fiskal Daerah per 
provinsi, tahun 2006 (termasuk 
penerimaan fiskal kabupaten/
kota di provinsi tersebut)

sumber:
Data Dau, diolah/estimasi 
(Departemen keuangan, 2006)
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LAMPIRAN

Lampiran 1.  status pencapaian mDgs indonesia per tahun 2007
Keterangan:
1.  keterangan mengenai status pencapaian hanya diberikan pada indikator-

indikator yang memiliki target terukur secara kuantitatif. untuk indikator 
yang tidak memiliki target tersebut, catatan khusus diberikan untuk 
menggambarkan kemajuannya

2.  bayangan menunjukkan indikator pendukung khas yang digunakan 
indonesia untuk melihat perkembangan secara lebih terperinci indikator 
utama

3.  untuk menggantikan ketiadaan data tahun 1990 untuk beberapa indikator, 
digunakan data dari tahun yang terdekat. 

Lampiran 2.  pencapaian target mDgs setiap provinsi, 1993-2006



INDIKAtOR 1990 SAAt INI tARGEt cAtAtAN StAtUS

tUjUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

target 1: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan tingkat Pendapatan Kurang dari US$ 1 perhari
1 Kemiskinan (US$ 1 per-hari) 20,6% 7,5% 10% standar terlalu rendah telah tercapai

1a kemiskinan (nasional) 15,1 % 16,6% 7,5% tinggi tetapi menurun perlu kerja keras

1b Kemiskinan (US$ 2 per-hari) 49.0% (indikator) tinggi 

2 indeks kedalaman kemiskinan 2,7% 2,99% relatif stagnan

2a indeks keparahan kemiskinan 0,84 relatif stagnan

3 proporsi konsumsi penduduk termiskin 9,3% 9,7% stagnan

target 2: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk yang Menderita Kelaparan
4 malnutrisi anak

4a gizi buruk 6,3% 8,8% 3,3% naik perlahan perlu kerja keras ▼

4b gizi kurang 35,5% 28.0% 18% naik perlahan perlu kerja keras ▼

5 kecukupan konsumsi kalori 9.0% 6.0% 5% turun perlahan sesuai target ▼

tUjUAN 2: MENcAPAI PENDIDIKAN UNtUK SEMUA

target 3: Menjamin pada 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar
6 partisipasi ditingkat sD (apm) 88,7% 94,7% 100% terus naik sesuai target

6a partisipasi ditingkat smp (apm) 41,9% 66,5% 100% naik perlahan sesuai target

7a proporsi murid yang bersekolah hingga 
kelas 5 75,6% 81,0% 100% naik perlahan sesuai target

7b proporsi murid yang tamat sD 62,0% 74,7% 100% naik perlahan sesuai target

8 melek Huruf usia 15-24 96,6% 99,4% 100% terus naik sesuai target

tUjUAN 3: MENDORONG KESEtARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan tahun 2005, dan disemua jenjang sebelum 2015
9a rasio anak perempuan di sekolah Dasar 100,6% 100,0% 100% banyak kemajuan telah tercapai

9b rasio anak perempuan di sekolah 
menengah pertama 101,3% 99,4% 100% banyak kemajuan sesuai target

9c rasio anak perempuan di sekolah 
menengah atas 98,0% 100,0% 100% banyak kemajuan telah tercapai

9d rasio anak perempuan di perguruan tinggi 85,1% 102,5% 100% banyak kemajuan telah tercapai

10 rasio melek huruf perempuan usia 
15-24 thn 97,9% 99,9% 100% banyak kemajuan sesuai target

10a tingkat partisipasi angkatan kerja 
perempuan 49,5% (indikator) naik perlahan

10b tingkat pengangguran terbuka perempuan 11,8% (indikator) naik perlahan

11 kontribusi perempuan dalam pekerjaan 
upahan 29,2% 33.0% 50% relatif stagnan perlu kerja keras

11a tingkat Daya beli perempuan 2.257 (indikator) relatif stagnan

11b kesenjangan upah 74,8% (indikator) naik perlahan

12 perempuan di Dpr 12,5% 11,3% (indikator) menurun

tUjUAN 4: MENGURANGI KEMAtIAN ANAK

target 5: Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-per-tiganya antara 1990 dan 2015
13 tingkat kematian anak (1-5 tahun)/per 1,000 81 40 32 banyak kemajuan sesuai target

14 tingkat kematian bayi (per 1.000) 57 32 19 banyak kemajuan sesuai target

15 tingkat imunisasi campak - usia 12 bulan 44,5% 71,6% (indikator) naik perlahan

15a tingkat imunisasi campak - usia
12 - 23 bulan 57,5% 82,2% (indikator) naik perlahan

Lampiran 1.  status pencapaian mDgs indonesia per tahun 2007 Halaman 1 dari 3 halaman
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tUjUAN 5: MENINGKAtKAN KESEHAtAN IBU

target 6: Menurunkan Angka Kematian Ibu sebesar tiga-per-empatnya antara 1990 dan 2015
16 tingkat kematian ibu (per 100.000) 390 307 110 tidak ada data terbaru perlu kerja keras ▼

17 kelahiran yang dibantu tenaga terlatih 40,7% 72,4% (indikator) banyak kemajuan

17a Wanita menikah usia 15-49 yang 
menggunakan alat kb 50,5% 57,9% (indikator) relatif stagnan - data 

terbaru tidak ada

tUjUAN 6: MEMERANGI HIV/AIDS DAN PENYAKIt MENULAR LAINNYA

target 7: Mengendalikan Penyebaran HIV/AIDS dan muali menurunkan kasus baru pada 2015

18 prevalensi Hiv dan aiDs 0.1% melawan 
penyebaran naik, perlu kerja keras perlu kerja keras ▼

19 penggunaan kondom sebagai alat 
kontrasepsi 1,3% 0,9% (indikator) tidak ada data terbaru

19a penggunaan kondom pada Hubungan 
seks resiko tinggi 59,7% (indikator)

19b
persentase populasi usia 12-24 
tahun yang memiliki pengetahuan 
komprehensif tentang Hiv/aiDs

Laki-laki 79,4% (indikator) tidak ada data terbaru

perempuan 65,8% (indikator) tidak ada data terbaru

target 8: Mengendalikan Penyakit Malaria dan muali menurunnya kasus Malria dan Penyakit lainnya tahun 2015
21 kasus malaria (per 1,000) 8,5 (indikator) menurun perlahan

21a Jawa dan bali (per 1,000)  28,06  18,9 (indikator) menurun perlahan

21b Luar Jawa dan bali (per 1,000) 0,21 0,15 (indikator) menurun perlahan

23 prevalensi tbc (per 100.000) 786 262 (indikator) perlu kerja keras

23a angka penemuan kasus 68,0% (indikator) tidak ada data terbaru

24 kesembuhan dengan Dots 90% 91% (indikator)

tUjUAN 7: MEMAStIKAN KELEStARIAN LINGKUNGAN HIDUP

target 9: Memadukan Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan program nasional serta mengembalikan 
sumberdaya yang hilang
25 kawasan tertutup hutan 60,0% 49,9% terjaga Deforestasi kronis

26 kawasan perlindungan Daratan 26,4% 29,5% terjaga terus bertambah

26a kawasan Lindung Laut 10,7% terjaga terus bertambah

27 rasio penggunaan energi terhadap pDb 1,5 95,3 kg minyak-
eq/ 1,000 $ (indikator) terus bertambah

28a emisi co2 2.536 kg/
kapita

1.34 metric ton/
kapita mengurangi naik perlahan - data 

terakhir tidak ada

28b konsumsi cFc - pengurangan ozon 7.815 2.736 mengurangi turun perlahan

29 penggunaan biomassa 70,2% 47,5% (indikator) turun perlahan

target 10: Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan 
serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015
30 proporsi penduduk terhadap air bersih 38,2% 52,1% 67% naik dengan stabil sesuai target

30a air minum perpipaan  kota 30,8% 67,7% turus menurun perlu usaha keras

30b air minum perpipaan  Desa 9,0% 52,8% naik perlahan perlu usaha keras

30c sumber air terlindungi - perkotaan 87,6% 76,1% telah tercapai

30d sumber air terlindungi - perdesaan 52,1% 65,5% banyak kemajuan sesuai target

31 sanitasi yang baik 30,9% 68,0% 65,5% telah tercapai

31a rumah tangga di perkotaan 81,8% 78,8% kualitas kurang baik telah tercapai

31b rumah tangga di perdesaan 60,0% 59,6% kualitas kurang baik telah tercapai

target 11: Memperbaiki kehidupan penduduk miskin yang hidup di pemukiman kumuh pada 2020

32 proporsi kepastian kepemilikan lahan 87,7% 84,0% (indikator) naik perlahan sesuai target
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tUjUAN 8 – MENGEMBANGKAN KEMItRAAN GLOBAL

target 12. Melakukan pembangunan lebih lanjut sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan dan diprediksi 
dan non-diskriminatif
33 rasio eskpor-impor dengan pDb 44,4% (indikator)

34a rasio kredit dan tabungan bank umum 61,6% (indikator)

34b rasio kredit dan tabungan bank 
perkreditan rakyat 87,4% (indikator)

target 15. Penanggulangan Masalah pinjaman luar negeri melalui upaya nasional maupun internasional dala rangka pengelolaan 
utang luar negeri yang berkelanjutan dan berjangka panjang

44 rasio pinjaman Luar negeri terhadap 
pDb 44,9% (indikator) terus turun

44b rasio utang terhadap anggaran belanja 26% (indikator) terus turun

target 16. Bekerjasama dengan negara-negara berkembang, mengambangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan 
kerja yang layak dan produktif untuk penduduk usia muda
45 pengangguran 15-24 tahun 25,4% (indikator) terus naik

target 18. Bekerjasama dengan sektor swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi
47a rumah tangga yang memiliki telepon 11.2% (indikator) naik perlahan

47b rumah tangga yang memiliki telpon 
seluler 24.6% (indikator) naik perlahan

48a rumah tangga yang memiliki komputer 4.4% (indikator) naik perlahan

48b rumah tangga yang memiliki akses 
internet 4.2% (indikator) naik perlahan



KODE PROVINSI

PERSENtASE PENDUDUK MISKIN 
(%)

KURANG GIzI
(GIzI KURANG DAN GIzI BURUK) (%)

1993 2000 2006 1992 2000 2006

11 nanggroe aceh Darussalam 13,46 29,83 28,70 39,34 38,63

12 sumatera utara 12,31 13,00 14,31 35,39 26,48 28,65

13 sumatera barat 13,47 11,41 11,61 30,86 21,77 30,44

14 r i a u 11,20 10,26 10,48 38,14 16,87 25,81

15 J a m b i 13,38 21,03 10,00 24,65 26,66 24,27

16 sumatera selatan 14,89 17,58 18,17 36,79 24,35 26,06

17 bengkulu 13,11 17,72 20,90 26,36 15,13 26,55

18 Lampung 11,70 30,32 22,64 31,58 22,24 23,97

19 bangka belitung 21,55 10,16 25,74

20 kepulauan riau 7,21 27,47

31 Dki Jakarta 5,65 4,96 4,52 27,45 19,87 22,34

32 Jawa barat 12,20 15,45 12,05 34,04 21,43 22,00

33 Jawa tengah 15,78 21,11 20,17 34,40 21,27 23,97

34 Di Yogyakarta 11,77 33,32 20,32 19,76 17,57 15,05

35 Jawa timur 13,25 22,72 20,23 33,60 23,01 23,76

36 banten 14,57 10,67 26,17

51 b a l i 9,46 5,66 6,10 28,37 14,23 20,52

52 nusa tenggara barat 19,52 28,01 23,04 42,41 27,25 33,39

53 nusa tenggara timur 21,84 36,29 27,99 46,41 33,60 41,07

61 kalimantan barat 25,05 29,28 15,50 47,42 29,17 32,71

62 kalimantan tengah 20,85 11,86 9,17 38,54 30,20 27,38

63 kalimantan selatan 18,61 12,97 7,66 38,75 29,24 35,78

64 kalimantan timur 13,75 16,15 12,55 29,63 22,88 25,92

71 sulawesi utara 11,79 8,28 14,51 24,84 22,44 23,11

72 sulawesi tengah 10,48 24,36 23,67 25,37 25,68 31,32

73 sulawesi selatan 8,97 15,38 13,99 35,63 27,89 30,16

74 sulawesi tenggara 10,84 23,65 22,89 35,51 26,87 29,38

75 gorontalo 24,04 31,54 41,48

76 sulawesi barat 18,64

81 maluku 23,93 34,80 30,12 38,57 26,04 33,66

82 maluku utara 14,03 10,11 27,30

94 papua 24,16 45,96 39,26 29,50 30,14 31,21

95 irian Jaya barat 33,01

Indonesia 13,67 18,95 16,58 35,57 24,66 28,05

Lampiran 2.  pencapaian target mDgs setiap provinsi, 1993-2006 Halaman 1 dari 6 halaman



KODE PROVINSI

APM SD/MI (7-12 tAHUN)
(%)

APM SLtP/Mts (13-15 tAHUN)
(%)

1992 2000 2006 1992 2000 2006

11 nanggroe aceh Darussalam  89,0  95,5  43,8  78,4 

12 sumatera utara  89,9  94,2  94,0  56,4  67,2  73,1 

13 sumatera barat  90,2  92,7  94,2  53,2  63,0  67,8 

14 r i a u  91,5  93,9  94,7  36,6  62,7  72,9 

15 J a m b i  85,9  92,8  94,4  34,6  56,5  65,3 

16 sumatera selatan  87,0  92,3  93,0  40,2  59,6  68,0 

17 bengkulu  88,1  91,5  93,9  43,8  57,3  66,7 

18 Lampung  84,9  93,2  93,9  34,0  59,3  66,7 

19 bangka belitung  91,5  55,3 

20 kepulauan riau  93,7  72,0 

31 Dki Jakarta  94,2  91,4  90,8  69,2  77,0  71,4 

32 Jawa barat  87,9  92,7  94,2  35,3  57,7  62,1 

33 Jawa tengah  92,8  93,9  94,1  38,2  62,6  67,7 

34 Di Yogyakarta  95,2  94,3  94,4  62,9  75,4  72,3 

35 Jawa timur  91,7  92,3  94,2  44,7  63,3  70,3 

36 banten  94,8  66,6 

51 b a l i  91,1  93,4  93,3  59,5  70,6  70,2 

52 nusa tenggara barat  80,0  89,9  94,5  38,9  58,2  69,6 

53 nusa tenggara timur  82,3  88,9  91,6  20,9  34,2  47,2 

61 kalimantan barat  71,6  89,5  93,8  22,1  47,0  60,9 

62 kalimantan tengah  93,3  94,3  96,0  39,7  60,7  67,7 

63 kalimantan selatan  90,4  92,4  93,3  33,3  51,8  62,1 

64 kalimantan timur  90,2  91,4  92,9  51,6  60,4  64,0 

71 sulawesi utara  89,0  90,4  90,4  46,8  63,1  66,0 

72 sulawesi tengah  89,8  91,1  92,9  47,2  48,5  63,0 

73 sulawesi selatan  80,8  88,6  91,1  39,8  52,4  60,3 

74 sulawesi tenggara  84,2  89,5  92,3  40,5  60,6  72,4 

75 gorontalo  90,5  52,3 

76 sulawesi barat  91,7  55,2 

81 maluku  85,7  92,2  41,4  76,9 

82 maluku utara  93,1  65,3 

94 papua  71,6  81,8  78,1  42,7  35,1  47,4 

95 irian Jaya barat  88,2  53,9 

Indonesia  88,7  92,3  94,7  41,9  60,3  66,5 

Lampiran 2.  pencapaian target mDgs setiap provinsi, 1993-2006 Halaman 2 dari 6 halaman



KODE PROVINSI
RASIO APM P/L SD RASIO APM P/L SMP

RASIO P/L RAtA-RAtA 
UPAH/BULAN (Rp)

1992 2000 2006 1992 2000 2006 FEB 2007

11 nanggroe aceh Darussalam  99,9  96,4  111,4  99,3 84,8

12 sumatera utara  99,5  99,5  98,5  99,4  102,3  101,3 76,4

13 sumatera barat  102,4  99,6  99,2  125,0  112,0  108,7 96,4

14 r i a u  101,1  99,6  100,4  82,5  105,8  99,3 73,4

15 J a m b i  101,5  100,6  98,8  81,0  101,6  102,7 75,8

16 sumatera selatan  98,2  99,6  99,5  110,6  104,3  109,0 70,7

17 bengkulu  101,5  99,3  99,7  89,0  105,3  97,3 92,6

18 Lampung  101,8  99,2  98,9  106,4  108,5  106,2 78,5

19 bangka belitung  99,0  97,6 69,8

20 kepulauan riau  99,8  101,4 80,4

31 Dki Jakarta  99,0  100,4  96,5  100,2  94,4  90,7 80,0

32 Jawa barat  101,9  100,7  100,8  94,9  103,6  93,8 78,9

33 Jawa tengah  100,9  99,8  98,2  101,7  106,6  103,1 66,0

34 Di Yogyakarta  101,3  101,9  97,9  104,0  108,9  103,6 76,5

35 Jawa timur  101,0  100,2  99,0  97,1  104,2  101,4 74,1

36 banten  99,5  94,7 72,4

51 b a l i  97,7  99,3  99,0  87,9  87,5  89,1 69,6

52 nusa tenggara barat  97,4  103,9  101,3  98,8  98,5  96,4 68,1

53 nusa tenggara timur  97,4  102,3  99,6  98,7  114,3  110,7 102,9

61 kalimantan barat  95,9  98,9  100,6  92,0  91,6  99,1 80,5

62 kalimantan tengah  98,5  101,1  99,9  95,9  104,2  102,4 78,8

63 kalimantan selatan  96,3  100,7  100,2  91,3  107,4  97,6 74,9

64 kalimantan timur  95,5  101,5  98,4  107,2  94,3  100,2 56,4

71 sulawesi utara  105,6  100,8  99,5  123,8  104,9  109,5 110,2

72 sulawesi tengah  100,0  101,1  100,5  103,9  99,4  104,7 90,1

73 sulawesi selatan  100,5  101,1  100,4  116,4  107,2  97,9 75,9

74 sulawesi tenggara  100,3  102,1  99,0  101,2  113,6  102,1 76,0

75 gorontalo  101,4  148,3 115,6

76 sulawesi barat  100,6  111,0 78,6

81 maluku  98,7  100,3  110,1  95,2 95,5

82 maluku utara  97,5  88,3 77,8

94 papua  99,5  102,2  98,4  75,4  126,5  87,9 81,0

95 irian Jaya barat  99,3  102,1 72,4

Indonesia  100,6  100,3  99,4  101,3  104,2  100,0 74,8

Lampiran 2.  pencapaian target mDgs setiap provinsi, 1993-2006 Halaman 3 dari 6 halaman



KODE PROVINSI
AKB (PER 1000 KH) AKBA (PER 1000 KH)

jUMLAH KASUS 
AIDS

(ORANG)

jUMLAH KASUS 
MALARIA 

(ORANG)

jUMLAH LUAS 
DARAtAN KAwASAN 

HUtAN (HA)

1994-2003 2005 1994-2003 2005 SEP 2007 2005 2005

11 nanggroe aceh Darussalam 39 46  15  3.312  3.335.713 

12 sumatera utara 42 26 57 32  416  11  3.742.120 

13 sumatera barat 48 32 59 40  131  145  2.600.286 

14 r i a u 43 22 60 27  163  1.707  3.906.333 

15 J a m b i 41 32 51 40  96  4.305  2.179.440 

16 sumatera selatan 30 30 49 38  143  2.246  920.964 

17 bengkulu 53 36 68 45  23  4.399.837 

18 Lampung 55 28 64 35  123  3.025  993.903 

19 bangka belitung 43 24 47 28  65  5.378  657.510 

20 kepulauan riau 19 22  238  6.140 

31 Dki Jakarta 35 18 41 21  2.849  -    430 

32 Jawa barat 44 37 50 47  1.445  1.124  816.603 

33 Jawa tengah 36 24 44 28  369  1.966  647.133 

34 Di Yogyakarta 20 19 23 22  102  175  16.820 

35 Jawa timur 43 32 52 40  1.043  1.822  1.357.206 

36 banten 38 35 56 45  43  21  201.787 

51 b a l i 14 25 19 31  628  76  127.271 

52 nusa tenggara barat 74 66 103 93  74  10.535  1.010.012 

53 nusa tenggara timur 59 46 73 60  88  70.390  1.555.068 

61 kalimantan barat 47 30 63 37  553  -    8.990.875 

62 kalimantan tengah 40 21 47 25  3  4.559  10.735.935 

63 kalimantan selatan 45 41 57 53  15  2.304  1.839.475 

64 kalimantan timur 42 26 50 32  12  62  14.651.553 

71 sulawesi utara 25 19 33 22  124  2.613  1.526.005 

72 sulawesi tengah 52 42 71 55  2  5.919  4.394.932 

73 sulawesi selatan 47 36 72 46  124  601  3.299.006 

74 sulawesi tenggara 67 38 92 49  7  346  2.518.337 

75 gorontalo 77 50 97 67  3  817 

76 sulawesi barat  -   

81 maluku 34 43  154  10.824  7.146.109 

82 maluku utara 40 53  7  4.140 

94 papua 29 36  1.268  38.449  40.546.360 

95 irian Jaya barat  58 

Indonesia 35 32 46 40  10.384  183.102 123.459.514 

Lampiran 2.  pencapaian target mDgs setiap provinsi, 1993-2006 Halaman 4 dari 6 halaman



KODE PROVINSI
AKB (PER 1000 KH) AKBA (PER 1000 KH)

jUMLAH KASUS 
AIDS

(ORANG)

jUMLAH KASUS 
MALARIA 

(ORANG)

jUMLAH LUAS 
DARAtAN KAwASAN 

HUtAN (HA)

1994-2003 2005 1994-2003 2005 SEP 2007 2005 2005

11 nanggroe aceh Darussalam 39 46  15  3.312  3.335.713 

12 sumatera utara 42 26 57 32  416  11  3.742.120 

13 sumatera barat 48 32 59 40  131  145  2.600.286 

14 r i a u 43 22 60 27  163  1.707  3.906.333 

15 J a m b i 41 32 51 40  96  4.305  2.179.440 

16 sumatera selatan 30 30 49 38  143  2.246  920.964 

17 bengkulu 53 36 68 45  23  4.399.837 

18 Lampung 55 28 64 35  123  3.025  993.903 

19 bangka belitung 43 24 47 28  65  5.378  657.510 

20 kepulauan riau 19 22  238  6.140 

31 Dki Jakarta 35 18 41 21  2.849  -    430 

32 Jawa barat 44 37 50 47  1.445  1.124  816.603 

33 Jawa tengah 36 24 44 28  369  1.966  647.133 

34 Di Yogyakarta 20 19 23 22  102  175  16.820 

35 Jawa timur 43 32 52 40  1.043  1.822  1.357.206 

36 banten 38 35 56 45  43  21  201.787 

51 b a l i 14 25 19 31  628  76  127.271 

52 nusa tenggara barat 74 66 103 93  74  10.535  1.010.012 

53 nusa tenggara timur 59 46 73 60  88  70.390  1.555.068 

61 kalimantan barat 47 30 63 37  553  -    8.990.875 

62 kalimantan tengah 40 21 47 25  3  4.559  10.735.935 

63 kalimantan selatan 45 41 57 53  15  2.304  1.839.475 

64 kalimantan timur 42 26 50 32  12  62  14.651.553 

71 sulawesi utara 25 19 33 22  124  2.613  1.526.005 

72 sulawesi tengah 52 42 71 55  2  5.919  4.394.932 

73 sulawesi selatan 47 36 72 46  124  601  3.299.006 

74 sulawesi tenggara 67 38 92 49  7  346  2.518.337 

75 gorontalo 77 50 97 67  3  817 

76 sulawesi barat  -   

81 maluku 34 43  154  10.824  7.146.109 

82 maluku utara 40 53  7  4.140 

94 papua 29 36  1.268  38.449  40.546.360 

95 irian Jaya barat  58 

Indonesia 35 32 46 40  10.384  183.102 123.459.514 

KODE PROVINSI

AKSES AIR MINUM
ON-PERPIPAAN tERLINDUNGI (%)

SANItASI LAYAK (%)

1994 2002 2006 1992 2000 2006

11 nanggroe aceh Darussalam  24,1  41,4 25,1  62,7 

12 sumatera utara  39,6  50,2  55,2 41,1 72,7  76,7 

13 sumatera barat  33,2  47,0  53,6 19,8 41,3  49,8 

14 r i a u  44,5  51,6  46,6 32,0 76,3  83,2 

15 J a m b i  39,6  50,3  46,9 25,0 55,1  60,9 

16 sumatera selatan  32,1  41,3  50,6 29,3 62,1  69,1 

17 bengkulu  24,4  36,3  36,5 32,3 60,5  68,0 

18 Lampung  18,9  39,6  43,9 34,4 84,9  83,7 

19 bangka belitung  41,9  33,9  67,4 

20 kepulauan riau  60,1  75,9 

31 Dki Jakarta  54,8  70,4  63,0 82,5 92,7  93,8 

32 Jawa barat  28,9  41,2  51,0 26,4 54,0  61,1 

33 Jawa tengah  39,3  53,2  65,2 26,2 59,9  69,8 

34 Di Yogyakarta  45,4  61,3  61,7 40,9 81,4  90,6 

35 Jawa timur  46,9  57,8  64,8 27,6 64,0  72,5 

36 banten  40,3  48,5  69,0 

51 b a l i  59,9  73,2  66,9 39,9 77,0  80,3 

52 nusa tenggara barat  28,4  43,5  62,4 17,0 44,2  46,2 

53 nusa tenggara timur  37,5  42,5  57,7 21,9 63,2  68,9 

61 kalimantan barat  48,3  51,8  55,1 21,3 59,1  61,5 

62 kalimantan tengah  30,2  34,1  41,6 16,7 40,8  52,0 

63 kalimantan selatan  41,5  47,7  55,7 28,0 53,8  66,4 

64 kalimantan timur  53,2  64,6  66,9 43,3 68,4  80,2 

71 sulawesi utara  46,5  57,8  63,8 33,5 73,2  84,1 

72 sulawesi tengah  27,3  38,0  56,6 21,1 49,6  56,5 

73 sulawesi selatan  35,8  45,8  62,0 36,8 63,6  70,5 

74 sulawesi tenggara  41,2  51,3  62,6 37,1 64,2  68,2 

75 gorontalo  30,5  52,1  52,0 

76 sulawesi barat  45,5  47,5 

81 maluku  44,8  68,3 24,0  52,0 

82 maluku utara  52,6  58,3 

94 papua  30,1  38,7 27,6 48,7  54,7 

95 irian Jaya barat  46,5  51,0 

Indonesia  16,2  50,0  57,2 30,9 62,7  69,3 

Lampiran 2.  pencapaian target mDgs setiap provinsi, 1993-2006 Halaman 5 dari 6 halaman



KODE PROVINSI
PENGANGGURAN USIA 

15-24 tAHUN (%)

PERSENtASE RUMAH 
tANGGA PENGGUNA 

tELEPON (%)

PERSENtASE RUMAH 
tANGGA PENGGUNA 

tELEPON SELULAR (%)

RUMAH tANGGA 
PENGGUNA PERSONAL 

KOMPUtER (%)

RUMAH tANGGA 
PENGAKSES INtERNEt 

(%)

FEB 2007 2006 2006 2006 2006

11 nanggroe aceh Darussalam 54,9  5,43  20,75  2,01  1,26 

12 sumatera utara 57,1  9,00  24,96  2,78  1,20 

13 sumatera barat 55,0  10,14  27,16  3,82  1,72 

14 r i a u 63,0  7,29  33,95  4,70  1,68 

15 J a m b i 44,4  5,96  22,49  2,38  0,91 

16 sumatera selatan 43,2  7,75  18,30  2,81  0,65 

17 bengkulu 33,9  7,04  19,14  3,45  1,31 

18 Lampung 40,1  5,68  16,79  1,80  0,86 

19 bangka belitung 59,0  6,14  31,46  2,38  0,84 

20 kepulauan riau 87,4  17,89  52,79  7,05  4,43 

31 Dki Jakarta 85,4  38,34  59,90  16,99  8,53 

32 Jawa barat 73,1  12,69  22,88  5,15  2,22 

33 Jawa tengah 57,6  6,07  21,64  2,77  1,36 

34 Di Yogyakarta 68,7  14,63  46,57  15,74  10,57 

35 Jawa timur 53,9  12,70  21,48  3,48  1,66 

36 banten 78,5  16,81  27,68  6,57  3,25 

51 b a l i 54,4  15,27  42,03  5,76  2,92 

52 nusa tenggara barat 35,0  4,09  16,84  2,02  0,57 

53 nusa tenggara timur 20,6  3,59  8,83  1,44  0,41 

61 kalimantan barat 43,7  6,61  21,28  3,12  1,22 

62 kalimantan tengah 34,5  6,68  19,02  2,27  0,41 

63 kalimantan selatan 44,5  8,93  30,38  4,32  1,18 

64 kalimantan timur 68,1  18,97  47,06  8,38  3,33 

71 sulawesi utara 69,0  12,09  20,80  2,28  1,48 

72 sulawesi tengah 40,9  5,39  13,05  2,17  0,68 

73 sulawesi selatan 55,4  12,25  23,64  3,21  1,30 

74 sulawesi tenggara 35,1  5,35  14,82  2,11  0,97 

75 gorontalo 47,3  5,29  12,06  1,63  0,95 

76 sulawesi barat 33,4  3,04  10,71  0,75  0,43 

81 maluku 54,3  7,82  14,72  2,30  0,58 

82 maluku utara 38,9  4,56  13,06  1,92  0,83 

94 papua 21,9  6,14  15,74  2,07  0,68 

95 irian Jaya barat 42,3  5,91  16,23  2,57  0,76 

Indonesia 57,3  11,20  24,60  4,36  1,95 

Lampiran 2.  pencapaian target mDgs setiap provinsi, 1993-2006 Halaman 6 dari 6 halaman


