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Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i 

untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 

c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 

a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara 

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar 

rupiah).
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PENGANTAR PENELITI

Pertama-tama penulis mengucapkan terimakasih 
yang sebesar-besarnya kepada Presidium Indone-

sia Social Justice Network (ISJN) melalui Program 
SIMON-SJ (Strengthening Indonesia Movement on 
Social Justice) dengan dukungan dari The Ford 
Foundation yang telah memberikan kesempatan 
kepada kami untuk melakukan studi ini. Den-
gan dukungan mereka studi ini bisa terwujud. 
Penyusunan Indeks Keadilan Sosial Indonesia ini 
merupakan manifestasi visi ISJN untuk memasti-
kan penerapan keadilan sosial di seluruh pelosok 
negeri yang juga diharapkan menjadi instrumen 
advokasi ISJN berbasis riset untuk membumikan 
semangat keadilan sosial kepada berbagai elemen 
masyarakat. 

Motivasi utama studi ini adalah keinginan 
kuat ISJN untuk membuat suatu indeks yang 
dapat digunakan sebagai dasar acuan untuk 
memonitor dan memastikan penerapan keadilan 
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sosial di Indonesia. Indeks ini diharapkan juga 
membantu khalayak masyarakat dalam menilai 
sejauh mana kinerja pemerintah dan masyarakat 
bekerja sama membumikan nilai-nilai keadilan 
sosial di Indonesia. 

Buku ini terdiri atas sepuluh bab. Bab 
pertama berisi tentang motivasi, konsep dan 
metode yang digunakan dalam studi ini. Bab dua 
sampai dengan bab sembilan menjelaskan secara 
detail gambaran delapan dimensi keadilan sosial 
di Indonesia. Masing-masing dimensi tersebut 
adalah dimensi kemiskinan ekonomi, pendidikan, 
kohesi sosial, kesehatan, lapangan kerja inklusif, 
keadilan antar generasi, penegakan hukum, 
demokrasi dan tata kelola kelembagaan yang 
baik. Inti dari buku ini ada di bab sepuluh yang 
memaparkan hasil penghitungan IKSI 2018. 

Akhirnya, semoga buku ini mampu 
memberikan manfaat kepada semua pihak yang 
membutuhkan.

Peneliti
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BERSAMA MEMBUMIKAN 

DAN MEMANTAU KEADILAN 

SOSIAL: SEBUAH 

PENGANTAR

Perbincangan keadilan sosial bergulir sejak 
puluhan abad lampau seiring dengan lahirnya 
peradaban politik manusia. Berbagai sistem 
sosial yang dibangun untuk menata kehidupan 
sekelompok individu, antar kelompok atau antar 
sekumpulan kelompok senantiasa beralas tentang 
keadilan. Dalam beragam jenis peradaban - sistem 
kekerabatan, sistem agama, dan sistem kontrak 
sosial atau negara  semua entitas individu sepakat 
pada sebuah “imajinasi” moral dan keadilan yang 
diyakini dan dijaga bersama.

Secara konseptual, keadilan sosial telah dikaji 
sejak masa filsuf klasik Plato dan Aristoteles 
dengan mengurai makna keadilan pada masa 
tersebut (Jackson,  2005; Vlastos, 1977). Namun 
kajian spesifik mengenai konsep keadilan sosial 
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mulai berkembang di paruh akhir Abad ke 18 yang 
tidak lepas dari pergolakan sosial politik di Eropa 
dan Amerika Utara dengan bangkitnya kesadaran 
kesamaan hak semua orang (Jackson, 2005). 
Selain itu, pada 1790an, untuk pertama kalinya 
para pemikir dan ilmuwan sosial membincangkan 
pentingnya mengakhiri kemiskinan (Jones, 2004).

Pada tahun 1900, seorang profesor ilmu 
politik dari Johns Hopkins University, Westel 
Willoughby, menerbitkan sebuah buku yang 
berjudul “Social Justice” yang menjadi peletak 
pondasi dasar konsep keadilan sosial menjadi 
kajian dalam ilmu sosial (Miller, 1999). Willoughby 
menekankan pentingnya kedaulatan warga 
dengan memastikan institusi sosial dan ekonomi 
memperlakukan setiap individu dengan setara. 
Selanjutnya, konsep keadilan sosial tidak bisa 
dilepaskan dengan berkembangnya ide sosialisme 
dan harapan sistem masyarakat sosialis (Minogue, 
1998). Karl Marx dan Friedrich Engels menjadi 
penggerak utama konsep keadilan sosial dengan 
mempromosikan hak-hak kaum pekerja, keadilan 
dan kesetaraan dalam penguasaan alat-alat 
produksi. 

Nilai-nilai keadilan sosial kemudian menjadi 
spirit perlawanan atas kolonialisme di Eropa 
pada paruh akhir abad ke 19 dan kemudian 
menyebar ke Asia dan Afrika. Pada awal abad ke 
20, pergerakan perlawanan terhadap imperialisme 
di Indonesia semakin gencar. Seiring dengan 
berdirinya organisasi, seperti Sarekat Dagang 
Islam (SDI), yang didasari atas kesadaran untuk 
mandiri dan memperjuangkan keadilan ekonomi 
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serta tidak menjadi bagian pemerintahan 
kolonial (Latif, 2011). Gerakan revolusi menuntut 
kemerdekaan bangsa Indonesia terus bergerak 
melawan imperialis baik melalui peperangan 
maupun diplomasi. Empat dekade kemudian, 
para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia 
berkumpul untuk merancang dan menyepakati 
dasar ideologi bangsa dan konstitusi negara. 
Pada 1 Juni 1945, para pendiri bangsa Indonesia 
menyepakati Pancasila sebagai dasar negara 
bangsa Indonesia. Dan salah satu nilainya adalah 
keadilan sosial yang selama ini menjadi inspirasi 
perjuangan semua bangsa melawan penindasan 
imperialisme. 

Perwujudan keadilan sosial selama ini diyakini 
sebagai tugas utama negara untuk mendistribusi 
kesejahteraan masyarakat ke setiap warganya 
dengan menjamin kebutuhan dasar, memastikan 
kesetaraan, dan mengentaskan kemiskinan. 
Dalam menunaikan tugas utama tersebut, 
pemerintah sebagai pelaksana fungsi negara 
melakukannya dengan kebijakan dan program 
untuk mengimplementasi keadilan sosial ke 
seluruh warganya. Namun, dalam kenyataannya, 
fokus utama sebagian besar orang lebih berfokus 
kepada kemajuan ekonomi   yang diharapkan 
dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 
Tidak heran kemudian setiap saat kita selalu 
disuguhi berbagai informasi atau data mengenai 
kesuksesan pertumbuhan ekonomi dalam 
bentuk angka atau cerita-cerita sukses. Laporan 
kemajuan kinerja pemerintah dalam aplikasi 
keadilan sosial lebih banyak pada isu kemiskinan 
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dan pelayanan dasar. Dokumen kemajuan atau 
kinerja masih mengabaikan beberapa komponen 
utama keadilan sosial, yaitu kesetaraan, anti-
diskriminasi, penegakan hukum, dan keadilan 
antar generasi. Untuk itu diperlukan sebuah alat 
monitor pembangunan keadilan sosial untuk 
memastikan kesungguhan negara menunaikan 
kewajiban dan amanah Pancasila.

Berangkat dari pijakan kesadaran tersebut, 
Jaringan Keadilan Sosial Indonesia (Indonesia 

Social Justice Network - ISJN) sebagai organisasi 
yang memiliki visi untuk membumikan keadilan 
sosial di nusantara, menyusun Indeks Keadilan 
Sosial Indonesia (IKSI) yang tertuang dalam 
buku ini. ISJN adalah organisasi jaringan 
yang anggotanya merupakan alumni penerima 
beasiswa International Fellowship Program (IFP) 
yang didanai oleh The Ford Foundation sejak tahun 
2000 sampai 2009. Anggota ISJN berasal dari 
hampir seluruh wilayah nusantara yang setelah 
menyelesaikan studi di berbagai kampus terbaik 
di dalam maupun luar negeri kembali mengabdi 
di komunitasnya masing-masing. Mereka terdiri 
dari beragam profesi, yaitu petani, guru, dosen, 
pengusaha, peneliti, hakim, konsultan, politisi, 
aktivis sosial, dan bekerja di lembaga internasional. 
ISJN selama ini aktif melakukan pelatihan 
keadilan sosial untuk remaja, penerbitan buku, 
konferensi tahunan keadilan sosial, penerbitan 
buku, penelitian, dan pengelolaan Journal of 

Humanity and Social Justice. IKSI ini adalah salah 
satu produk penelitian yang diharapkan menjadi 
basis data para pengambil kebijakan, organisasi 
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masyarakat sipil, dan peneliti untuk mengevaluasi 
pembangunan keadilan sosial di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada tim peneliti 
dan penyusun buku ini, terkhusus Saudara 
Sujarwoto,PhD sebagai koordinator tim. Kami juga 
mengucapkan terima kasih kepada Kementerian 
Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Politik dan 
Pemerintah Umum yang telah memberikan izin 
penelitian ini bisa dilakukan secara nasional. Tidak 
lupa kami haturkan terima kasih dan apresiasi 
sedalam-dalamnya kepada The Ford Foundation 

yang telah mendukung pendanaan penelitian dan 
penerbitan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat 
menjadi alat monitor bersama untuk bersama 
kita membumikan dan memantau pembangunan 
keadilan sosial di bumi nusantara.

Salam Keadilan Sosial

Jakarta,  Agustus 2020
Presidium Nasional ISJN
Andi Ahmad Yani
Asal Wahyuni Erlin Mulyadi
Martadinata Basyir
I Kadek Suastika
Lusia Peilouw
Hidayah Muhallim
Susan Salosa
Amin Abdullah
Duman Wau
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PENGANTAR: KEADILAN 

SOSIAL DI ULANG TAHUN 

INDONESIA YANG KE 75 

Yanuar Nugroho Ph.D.

Visiting Senior Research Fellow ISEAS Yusof Ishak 

Institute Singapore

Honorary Research Fellow University of Manchester 

UK

Membahas kembali keadilan sosial di momen 
ulang tahun Indonesia ke 75 rasanya menjadi 
sesuatu yang sangat relevan, apalagi di tengah-
tengah kita semua berjuang melawan pandemi 
Covid-19.  Pandemi ini memunculkan isu 
keadilan. Virus Covid-19 memang tidak pandang 
bulu, tetapi dampak virus ini pada kehidupan 
sosial dan ekonomi masyarakat tampaknya tidak 
sama rata, melainkan mengikuti stratifikasi sosial 
ekonomi yang ada di masyarakat. Apakah pandemi 
hanya akan memperlebar ketimpangan, atau bisa 
menjadi senjata untuk menegakkan keadilan 
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sosial?  Ini adalah pertanyaan penting yang harus 
senantiasa kita ingat bersama.

Apabila kita mengaca pada kondisi di luar 
Indonesia, nampak bahwa besar kecilnya 
dampak pandemi pada kehidupan sosial ekonomi 
tidak hanya ditentukan oleh respon kebijakan 
publik tetapi juga sangat ditentukan oleh besar 
kecilnya kesenjangan atau ketimpangan sosial 
dan ekonomi di masyarakat. Singkatnya, sejauh 
mana negara mampu mewujudkan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyatnya dan mampu mengayomi 
segenap bangsa menentukan keberhasilan perang 
melawan pandemi ini. 

Keadilan sosial adalah konsep yang sudah 
tua bahkan konsep ini ada sejak manusia ada. 
Thrasymachus menyatakan bahwa keadilan 
adalah apa pun yang ditentukan oleh mereka 
yang terkuat. Plato membantah pernyataan 
ini. Ia mengatakan bahwa negara yang ideal 
akan bersandar pada empat sifat baik yaitu 
kebijakan, keberanian, pantangan dan keadilan. 
Dalam kepustakaan modern, John Rawls (1971) 
menjelaskan konsep “equal opportunity” sebagai 
landasan keadilan sosial. Rawls membagi prinsip 
ini menjadi dua yaitu “level-the-playing-field 
principle” dan “non-discrimination principle”. 
Keadilan sosial hanya bisa dapat diwujudkan 
ketika semua orang diberikan kesempatan yang 
sama untuk mengembangkan potensinya  dan 
ketika segala bentuk tindakan diskriminasi  
dihapuskan. Dua prinsip ini juga terkandung 
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh 
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rakyat Indonesia adalah cita-cita bersama seluruh 
rakyat Indonesia. Cita-cita ini merupakan amanat 
dari para pendiri bangsa ini yang harus diemban 
oleh siapa pun yang dipercaya menjadi nahkoda 
negeri ini. Buku Indeks Keadilan Sosial Indonesia 
ini mencoba mengupas kemajuan pembangunan 
keadilan sosial di Indonesia dari waktu ke waktu. 
Seiring dengan perjalanan waktu dan pergantian 
nahkoda kekuasaan, pertanyaan Soekarno 
75 tahun silam tentang keadilan sosial masih 
relevan terus dipertanyakan, mengingat ekspansi 
kapitalisme yang semakin meluas dan menguat 
di negeri ini. Buku ini mencoba membuka 
pemahaman kita semua mengenai kemajuan 
keadilan sosial di Indonesia selama ini.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Bagaimanakah kondisi keadilan sosial di 
Indonesia setelah 75 tahun merdeka? Indeks 
Keadilan Sosial Indonesia (IKSI) kami susun agar 
kita memperoleh gambaran mengenai kondisi ini. 
Sepanjang pengetahuan kami indeks ini belum 
pernah disusun sebelumnya. Oleh karena itu, 
inisiatif penyusunan IKSI yang kami lakukan 
adalah upaya pertama di Indonesia. 

Dalam menyusun dimensi dan indikator 
dalam indeks ini kami mempertimbangkan dua 
hal. Pertama, memastikan indikator yang dipilih 
relevan dengan substansi setiap dimensi. Selain 
memastikan indikator yang kami gunakan 
mencerminkan amanat dasar negara Pancasila, 
juga merujuk berbagai indikator yang digunakan 
dalam Social Justice Indexes Sustainable 

Governance Indicators 2011 agar supaya IKSI 
selaras dengan indikator-indikator yang digunakan 
secara internasional. Kedua, ketersediaan data 
yang kami miliki. Dalam menentukan indikator 
yang relevan kami dihadapkan pada ketersediaan 



XVIII  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

data. Walaupun suatu indikator sangat relevan 
terhadap substansi setiap dimensi, namun apabila 
kami tidak memiliki data yang mencakup 34 
provinsi maka kami mengambil keputusan untuk 
tidak menggunakan indikator tersebut. 

Kami mengadopsi metode penghitungan 
multidimensional poverty yang dikembangkan 
oleh Alkire et al. (2015) untuk menyusun IKSI ini. 
Metode ini cocok diterapkan karena disepakati oleh 
ilmuwan dan praktisi pembangunan Internasional 
sebagai formula untuk menghitung kemiskinan 
multidimensi. Walaupun setiap dimensi dalam 
indeks keadilan sosial memberikan informasi 
yang lebih kaya dan detail ketika disajikan dengan 
penghitungan per dimensi, namun kebutuhan 
agregasi dalam satu angka indeks sangat berguna 
khususnya untuk kepentingan pengambil 
kebijakan karena memudahkan mereka dalam 
monitoring dan evaluasi. 

Indeks Keadilan Sosial Indonesia adalah alat 
ukur yang kami susun untuk memudahkan dalam 
memotret kemajuan pembangunan keadilan sosial 
di Indonesia. Cermin keberhasilan atau kegagalan 
negara dalam menegakkan keadilan sosial bagi 
seluruh warganya sesungguhnya sudah nampak 
nyata dari suara-suara maupun narasi-narasi 
dibalik peristiwa yang menggambarkan ironi 
penduduk maupun tragedi-tragedi kemanusiaan 
yang terjadi sejak Indonesia merdeka sebagaimana 
nukilan-nukilan fakta dan fenomena penting yang 
digambarkan dalam studi ini dari bab dua sampai 
dengan sembilan.
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Hasil perhitungan IKSI nasional adalah 63.46, 
artinya sekitar 63% warga Indonesia mampu 
terpenuhi keadilan sosialnya. Dengan kata lain 
enam diantara sepuluh orang Indonesia sudah 
terpenuhi keadilan sosialnya. Sisanya empat 
diantara sepuluh orang Indonesia masih belum 
terpenuhi. Apabila dilihat dari kontribusi masing-
masing dimensi maka dimensi penanggulangan 
kemiskinan ekonomi dan pemenuhan layanan 
pendidikan adalah dimensi yang memberikan 
sumbangan terbesar sedangkan keadilan antar 
generasi dan kohesi sosial adalah dimensi yang 
memberikan sumbangan terkecil pada IKSI 
Indonesia. Secara nasional ada tiga belas provinsi 
atau sekitar sepertiga dari total jumlah provinsi di 
Indonesia yang IKSI-nya masih dibawah rata-rata 
nasional. 

Provinsi yang memiliki IKSI terendah adalah 
Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, 
Maluku dan Kalimantan Barat. Fakta ini juga 
tidak mengherankan kita semuanya. Khususnya 
Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur 
memang jauh tertinggal. Di Provinsi Papua dan 
Papua Barat, hanya satu diantara dua warganya 
yang terpenuhi keadilan sosialnya. Kondisi di 
Nusa Tenggara Timur tidaklah jauh berbeda. Lebih 
baik sedikit dibandingkan Papua, di provinsi ini 
empat dari sepuluh orang NTT belum memperoleh 
keadilan sosial sebagaimana mestinya.

Sedangkan, IKSI tertinggi didominasi oleh 
provinsi-provinsi yang ada di Jawa dan Sumatra. 
Lima besar IKSI Indonesia tahun 2018 adalah DKI 
Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali dan 
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Kepulauan Riau. Kesenjangan antara DKI Jakarta 
dan Papua sungguh luar biasa sampai dengan 
20.03% atau sekitar dua diantara sepuluh orang. 
Di DKI Jakarta tujuh diantara sepuluh orang 
sudah terpenuhi keadilan sosialnya. Sedangkan 
di Papua hanya lima diantara sepuluh orang saja. 
Berpuluh-puluh tahun DKI Jakarta tidak hanya 
menjadi ibukota negara tetapi telah menjelma 
menjadi pusat-pusat kapitalis yang menyedot 
sumber-sumber daya provinsi diluar ibukota. 

IKSI yang kami susun nampaknya tidak 
jauh berbeda dengan kenyataan yang kita sudah 
ketahui selama ini. IKSI ini menegaskan bahwa 
saudara-saudara kita di provinsi paling ujung 
timur Indonesia, Papua, Papua Barat dan Nusa 
Tenggara Timur masih jauh tertinggal. Harus 
kita akui bahwa setelah tujuh puluh lima tahun 
Indonesia merdeka, masih banyak saudara kita 
yang tinggal di wilayah tersebut yang belum bisa 
menikmati keadilan sosial seutuhnya. Hanya 
satu diantara dua penduduk provinsi tersebut 
yang mampu mengeyam dan menikmati keadilan 
sosial. Inilah pesan utama studi ini.
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EXECUTIVE SUMMARY

What is the current situation in terms of social 
justice in Indonesia? We constructed the Indone-
sia Social Justice Index to get a comprehensive 
picture of the its current state. To our knowledge, 
such an index has never before been constructed. 
Our initiative therefore represents the first attempt 
to formulate a social justice index for Indonesia.

In constructing each dimension and its indi-
cators for this index, we had two primary consid-
erations. The first was ensuring that the selected 
indicators were theoretically relevant to each di-
mension. In doing so, we ensured that each in-
dicator we used reflected the primary mandate of 
social justice referred to in Pancasila, Indonesia’s 
national ideology. We also adapted and used social 
justice indicators developed by the OECD (2011) 
so that most of the indicators in this study would 
be in line with scholarly and international organi-
zational consensus. Our second consideration was 
the availability of data. For some indicators that 
are very relevant to capturing a particular dimen-
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sion, we lacked data covering all 34 of Indonesia’s 
provinces. In such cases, we made the decision to 
omit the indicators.

We adopted the multidimensional poverty for-
mula developed by Alkire et al. (2015) to calculate 
the index. This method is widely agreed upon by 
social scientists and practitioners of international 
development as a formula for calculating multidi-
mensional poverty. In addition to its theoretical 
soundness, the method is easy and practical to 
use. Although each dimension in the social justice 
index provides more vibrant, more detailed infor-
mation when presented individually, aggregation 
into a single index number is also beneficial, es-
pecially because it facilitates the policy evaluation 
and monitoring undertaken by policy makers.

The social justice index is a tool to monitor the 
progress of social justice development in Indone-
sia. The mirror of success or failure of the state 
in ensuring social justice for citizens is illustrated 
by the voices and narratives in every humanitari-
an tragedy across the archipelago, as described in 
chapters two through nine of this book.

The Indonesian Social Justice Index 2018 
score is 63.46, meaning that about 63% of Indone-
sians enjoy social justice. In other words, six out of 
ten Indonesians have fulfilled their need for social 
justice. The social justice needs of the remaining 
four out of ten Indonesians are unmet. When we 
consider the contribution of each dimension, pov-
erty reduction and increasing access to education 
are the largest contributors to improving the index 
score. Meanwhile, intergenerational justice and 
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social cohesion are the least significant contribu-
tors in the index. We found that thirteen provinc-
es, or approximately one third of the total number 
of provinces in Indonesia, score below the national 
average.

Papua, West Papua, East Nusa Tenggara, Ma-
luku, and West Kalimantan are the provinces with 
the lowest social justice scores. This fact does not 
surprise us at all. In particular, Papua, West Pap-
ua and East Nusa Tenggara provinces are indeed 
historically far behind other provinces. In Papua 
and West Papua, only one half of individuals are 
able to fulfill their need for social justice. The sit-
uation in East Nusa Tenggara is similar, though 
slightly better than in Papua: in East Nusa Teng-
gara, four out of ten individuals do not experience 
the social justice that they should.

Meanwhile, the highest index score is dominat-
ed by provinces on Java. The top five Indonesian 
social justice index scores for 2018 were earned 
by the provinces of DKI Jakarta, DI Yogyakarta, 
Central Java, Bali, and Riau Islands. The gap be-
tween DKI Jakarta and Papua is extraordinary: up 
to 20.03%, or about two out of every ten people. 
In DKI Jakarta, seven out of ten people have ful-
filled social justice needs, whereas in Papua the 
needs of only five out of ten people are met. For 
decades, DKI Jakarta has not only served as the 
capital of the country but has been transformed 
into the economic, business, and financial centre 
of Indonesia.
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Finally, the Indonesia Social Justice Index that 
we constructed seems well matched to the reality 
of social justice that we have known to this point. 
This index confirms that our fellow citizens in Pap-
ua, West Papua and East Nusa Tenggara are still 
far behind. We must admit that, after seventy five 
years of independence, many of our compatriots 
living in these regions have not yet been able to 
fully enjoy social justice. Only half of the residents 
of these provinces experience the social justice 
they deserve. This is the central message of our 
study.
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BAB 1. PENDAHULUAN

Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang 

kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang 

semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang 

cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam 

kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu 

Pertiwi yang cukup memberi sandang- pangan 

kepadanya?

Soekarno

(Risalah sidang BPUPKI, 1995, hal.78)

Upaya untuk mencapai keadilan sosial masih 
merupakan tantangan utama Republik Indonesia 
di ulang tahunnya yang ke 75. Dari Aceh hingga 
Papua, dalam lintasan ribuan pulau upaya 
untuk mempertahankan model negara kesatuan 
berhadapan langsung dengan tantangan zamannya 
sendiri, bagaimana menghadirkan keadilan sosial 
untuk seluruh warga negara Republik Indonesia.

Bahkan, pertanyaan Soekarno 75 tahun silam 
terasa lebih relevan untuk terus dipertanyakan 
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ulang di hari-hari mendatang, mengingat ekspansi 
kapitalisme semakin menguat, dan eksistensi 
republik yang memangku seluruh rakyatnya 
sedang dipertanyakan ulang kebenarannya.  

Dalam membahas ‘Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia’ sebagai sila kelima Pancasila 
dalam dasar Negara Republik Indonesia tidak bisa 
dilepaskan dari keseluruhan empat sila lain jika 
kita membaca risalah sidang Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI)  yang membahasnya sejak tanggal 28 
Mei hingga 1 Juni 1945.

Jika ditelaah dengan saksama risalah ini 
menyimpan kekayaan tersendiri,  tentang sekian 
isu dasar yang telah menjadi perdebatan 75 
tahun silam, dan biasanya muncul kembali 
kembali ketika negara berhadapan dengan krisis. 
Struktur tersembunyi ini pula yang sering menjadi 
titik konflik, dan menjadi alasan untuk saling 
mengeluarkan atau meniadakan dalam kontestasi 

kekuasaan.
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Dalam Risalah Sidang BPUPKI yang 
menampung diskusi dinamis para pendiri republik 
tentang dasar negara, pembahasan tentang 
keadilan sosial mencakup berbagai aspek dasar. 
Secara khusus misalnya, dalam risalah sidang 
BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, kritik di tingkat 
kelembagaan negara terkait formasi Montesquieu 
tentang trias politica menjadi pembahasan 
tersendiri dalam penyusunan rancangan undang-
undang dasar, khususnya untuk mempertanyakan 
sejauh mana trias politica dianggap cukup untuk 
menjalankan keadilan sosial oleh Soekarno (1995, 
hal.219). Pertanyaan Soekarno, selain sebagai 
hasil bacaannya atas kritik terhadap demokrasi 
liberal yang datang dari Rusia, dan Sun Yat Sen 
(1995, hal.222), baru ia jelaskan pada tanggal 15 

Juli 1945 sebagai berikut (1995, hal.259-260):

“Tuan-tuan yang terhormat! Kita menghendaki 
keadilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan, 
bahwa manusia bukan saja mempunyai 
hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak 
memberi suara, mengadakan persidangan dan 
berapat, jikalau misalnya tidak ada sociale 
rechtvaardiheid yang demikian itu? Buat apa 
kita membikin grondwet, apa guna grondwet itu 
kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang 
hendak mati kelaparan, Grondwet yang berisi 
“droit de l’homme et du citoyen” itu, tidak bisa 
menghilangkan kelaparan  orang miskin yang 
hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, 
jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan 
negara kepada faham kekeluargaan, faham 
tolong-menolong, faham gotong-royong dan 
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keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, 
tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme 
daripadanya.”

Tanggapan sepadan datang dari Bung Hatta. 
Ia melihat kemungkinan jatuhnya negara menjadi 
negara kekuasaan. Dalam sidang Bung Hatta 
menanggapi:

“Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat 
supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi 
Negara Kekuasaan. Kita menghendaki negara 
pengurus, kita membangunkan masyarakat 
baru yang berdasar gotong-royong, usaha 
bersama: tujuan kita adalah membaharui 
masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah 
kita memberikan kekuasaan yang tidak 
terbatas kepada negara untuk menjadikan di 
atas negara baru itu suatu negara kekuasaan.”

Bung Hatta tetap menekankan ‘kita 
menghargai tinggi keyakinan itu atas kemauan 
kita untuk menyusun negara baru, tetapi ada 
baiknya jaminan diberikan kepada rakyat, yaitu 
hak untuk merdeka berpikir’ (hal.263).   

Kedua pikiran bernas dari pendiri negara 
Indonesia ketika coba dimaknai kembali di tahun 
2020 mendapatkan titik pengertiannya tersendiri.

Pertama, kekuasaan mutlak yang dipunyai 
negara sangat mungkin berlawanan dengan 
kehendak warga dan kepentingan publik. 
Ide tentang gotong royong dan kekeluargaan 
cenderung ditinggalkan ketika haluan negara 
lebih ditentukan oleh hukum ekonomi, dan 
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investasi menjadi kata kunci. Kritik para 
peserta sidang BPUPKI di tahun 1945 terhadap 
pandangan ekonomi liberal, oligarki, dan 
individualisme mendapatkan kebenarannya tujuh 
dekade kemudian ketika investasi atau kuasa 
pasar dianggap mempunyai nalar tersendiri, 
yang terlepas dari pandangan warga negara. Jika 
di tahun 1930, imperialisme atau penguasaan 
berbagai sumber daya  pembukaan perkebunan 
nila yang meluas di tahun 1930 dan pemberlakuan 
kerja paksa (forced labour) dilakukan oleh bangsa 
lain. di tahun 2020 model penguasaan sumber 
lahan seperti perkebunan dalam skala besar dan 
model forced labour juga dapat diidentifikasi di 
berbagai perkebunan sawit. Ini dilakukan oleh 
kombinasi bangsa sendiri dan transnational 

corporation, dengan memanfaatkan berbagai alat 
negara.

Kedua, baik keraguan Soekarno yang 
menyatakan bahwa trias politica tidak lagi cukup 
untuk mengawal negara untuk ‘menjalankan 
keadilan sosial’, maupun keraguan Hatta yang 
menyatakan negara jangan lah menjadi negara 
kekuasaan dan memperingatkan agar ‘warga 
negara jangan takut mengeluarkan suaranya’ 
sejak tahun 1945 hingga pertengahan tahun 1970-
an ketika dibaca masih dianggap mewakili dua 
kutub pemikiran yang sungguh berbeda. Namun 
di tahun 2020 kekhawatiran keduanya berada 
di titik yang sama, dan tidak lagi bertentangan. 
Sebab terbukti di hari-hari ini dengan kondisi 
multipartai sekalipun, suara warga negara juga 
tetap kesulitan mendapatkan kanal suara. Hal 
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ini mengulang kembali kekhawatiran Soekarno 
bahwa trias politica 75 tahun silam sudah tidak 
memadai untuk melindung warga negara agar 
keadilan sosial tetap dapat dijalankan.   

Di sisi lain harapan utama para pendiri negara 
Republik Indonesia atas model republik yang 
dituju termuat dalam pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 Alinea keempat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk 
suatu pemerintah negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu 
dalam suatu Undang-Undang  Dasar negara 
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan negara Republik Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: 
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan 
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
dan perwakilan, serta dengan mewujudkan 
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.”

Cita-cita kenegaraan ini merupakan amanat 
dari para pendiri bangsa. Sebagai sebuah teks 
pembukaan, teks ini mempunyai sekian jarak 
pandang berdasarkan tiga karakter periode 
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kekuasaan sejak tahun 1945 hingga tahun 2020.  
Ketiga periode yang menentukan konstruksi 
keadilan sosial yang menjadi wacana dominan 
para elit negara: (1) Periode Negara Awal (1945-
1966), (2) Periode Negara Militer Korporatik (1967-
1999), dan (3) Periode Negara Neoliberal (2000-
2020). Tiga periode waktu ini dibuat sederhana, 
meskipun secara umum dimengerti ada ‘selang 
transisi’ antar periode.

Keadilan sosial di periode negara awal (1945-

1966)

Hal yang paling khas yang menjadi harapan para 
pendiri republik adalah kedaulatan rakyat dapat 
terwujud dalam formasi republik. Bagi mereka 
tantangan utama yang juga menjadi alasan 
penjajahan atau kolonialisme adalah kapitalisme, 
dan dalam model imperialisme. Bahkan jauh 
sebelum proklamasi kaum pergerakan anti kolonial 
sudah menarasikan protes mereka tentang kondisi 
tidak adil sebagai implikasi penjajahan.

Di kemudian hari, di ujung Perang 
Dunia kedua para pendiri bangsa Indonesia 
menempatkan keadilan sosial sebagai cita-cita 
utama dalam mendirikan Republik Indonesia. Hal 
ini dinyatakan dalam gagasan-gagasan pemikiran 
Soekarno dan Mohammad Hatta serta Tim 9 dalam 
pembicaraannya tentang Dasar Negara Indonesia 
di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 
1 Juni 1945. Pemikiran Soekarno tentang Pancasila 
itu sendiri dihasilkan dari proses kontemplasi 
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selama masa pengasingannya di Ende, Flores, 
Nusa Tenggara Timur-yang ironisnya sampai saat 
ini provinsi ini masih menjadi provinsi termiskin 
di Indonesia.

Dalam pidatonya tentang Pancasila yang 
diselenggarakan oleh Liga Pancasila pada tahun 
1945 di Istana Negara Bung Karno menyatakan:

“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau 
sifat suatu masyarakat adil dan makmur, 
berbahagia buat semua orang, tidak ada 
penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada 
penghisapan. Tidak ada-sebagai yang saya 
katakan di dalam kuliah umum beberapa 
bulan yang lalu - exploitation de l’homme par 

l’homme.”

Gagasan Soekarno tentang keadilan sosial 
amat sangat memprioritaskan nilai-nilai keadilan 
dan pentingnya menjunjung tinggi nilai hak-
hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Pemikiran Soekarno tentang 
keadilan sosial ini merupakan refleksinya 
terhadap penderitaan bangsa Indonesia selama 
masa penjajahan dimana rakyat Indonesia telah 
mengalami berbagai penderitaan, penindasan, 
penghinaan dan penghisapan habis-habisan oleh 
penjajah Belanda dan Jepang. Bagi Soekarno, 
ketidakadilan sosial berupa penindasan, 
penghinaan dan penghisapan dalam segala 
bentuknya adalah bertentangan dengan keadilan 
sosial. Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai 
bangsa yang majemuk yang terdiri atas berbagai 
suku bangsa dan agama harus menentangnya.
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Gagasan Soekarno ini sejalan dengan ide 
Muhammad Hatta tentang ekonomi terpimpin. 
Ekonomi terpimpin didefinisikan oleh Bung Hatta 
(1960, hal.1) sebagai berikut:

“Ekonomi terpimpin adalah lawan dari pada 
ekonomi merdeka, jang terkenal dengan 
sembojannya laissez faire. Apabila ekonomi 
merdeka menghendaki supaja Pemerintah 
djangan tjampur tangan dalam perekonomian 
rakjat dengan mengadakan peraturan ini 
dan itu, ekonomi terpimpin menudju jang 
sebaliknja. Pemerintah harus aktif bertindak 
dan mengadakan berbagai peraturan terhadap 
perkembangan ekonomi dalam masjarakat 
agar tertjapai keadilan sosial. Membiarkan 
perekonomian berdjalan menurut apa jang 
dikatakan “permainan merdeka dari pada 
tenaga-tenaga masjarakat” berarti membiarkan 
jang menjadi makanan jang kuat.”

Menurut Bung Hatta, ekonomi terpimpin 
adalah konsekuensi dan nasionalisme yang muncul 
sebagai perlawanan menentang kolonialisme dan 
imperialisme. Prinsip ekonomi terpimpin sejalan 
dengan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial 
bagi Seluruh Rakyat Indonesia karena dalam 
sistem ini pemerataan pembagian kesejahteraan 
di semua lapisan masyarakat lebih diutamakan. 
Namun demikian, menurutnya campur tangan 
pemerintah itu harus dipahami dalam rangka 
upaya menegakkan keadilan dan bertujuan 
untuk mencegah tindakan yang merugikan orang 
banyak. Inilah yang ia maknai sila kelima Pancasila 
sebagai soko guru bagi kehidupan berbangsa dan 
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bernegara di Indonesia.

Soekarno pun menyadari hal ini bahwa 
pemahaman persatuan Indonesia tidak terlepas 
dari keadilan sosial yang diwujudkan bukan 
untuk segelintir golongan tetapi untuk semua 
rakyat Indonesia. Hal ini dapat dibaca dalam isi 
pidatonya:

“Kita hendak mendirikan suatu negara “semua 
buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan 
buat satu golongan, baik golongan bangsawan, 
maupun golongan yang kaya, - tetapi “semua 
buat semua…”.

Keadilan sosial periode negara militer 

korporatik (1967-1999)

Pada fase awal negara militer korporatik, Jenderal 
Soeharto yang berbicara dalam Peringatan hari 
Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1967 
(CSIS, 1976, hal.70) sebagai Presiden yang baru 
menegaskan ulang tentang tafsirnya terhadap 
Pancasila, khususnya sila keadilan sosial sebagai 

berikut:

“Sila keadilan sosial menghendaki adanya 
kemakmuran yang merata di antara seluruh 
Rakyat; bukan merata yang statis melainkan 
merata yang dinamis dan meningkat. Artinya 
seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh 
potensi Bangsa, diolah bersama-sama 
menurut kemampuan dan bidang masing-
masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi 
kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi 
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Seluruh Rakyat. Keadilan sosial berarti harus 
melindungi yang lemah; hal ini bukan berarti 
yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan 
sekedar menuntut perlindungan, melainkan 
sebaliknya justru harus bekerja menurut 
kemampuan dan bidangnya. Perlindungan 
yang diberikan adalah untuk mencegah 
kesewenang-wenangan dari yang kuat, untuk 

menjamin adanya keadilan”.     

Dalam pandangan Jendral Soeharto, 
pembangunan merupakan hal utama yang perlu 
dilakukan untuk memberantas kemiskinan. 
Menurut Soeharto pembangunan merupakan 
‘revolusi damai’ (CSIS, 1976, hal.73). Hal ini 
diucapkan pada tanggal 19 Februari 1974, atau 
satu bulan lebih setelah demonstrasi besar 
mahasiswa di Jakarta yang dikenal dengan 
sebutan Malari. 

Ada sebelas butir penjelasan sila kelima 
yang menjabarkan lebih rinci mengenai gagasan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Kesebelas gagasan tersebut dikenal sebagai 
sebelas butir sila kelima yakni mengembangkan 
perbuatan luhur yang mencerminkan sikap 
dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, 
mengembangkan sikap adil terhadap sesama, 
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, 
menghormati hak orang lain, suka memberi 
pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri 
sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha 
usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang 
lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal hal 
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yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, 
tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan 
dengan atau merugikan kepentingan umum, suka 
bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain 
yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan 
bersama, serta suka melakukan kegiatan dalam 
rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan 
berkeadilan sosial. Selanjutnya, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan negara untuk bertanggung jawab 
dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
memajukan kesejahteraan umum dalam rangka 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia.

Keadilan sosial di periode negara neoliberal 

(2000-sekarang)

Jika membaca tulisan para pendahulu bangsa di 
tahun 1930-an (seperti dalam tulisan Soekarno, 
Sjahrir, Hatta, Tan Malaka), dan masih ditemukan 
hingga tahun 1970-an (seperti dalam tulisan 
Bung Hatta), terasa catatan protes mereka untuk 
Pemerintah Hindia Belanda kini persis dilakukan 
oleh elit bangsa Indonesia sendiri terhadap 
bangsanya. Kritik mereka terhadap kapitalisme, 
laizzes faire, kolonialisme, maupun imperialisme 
kini hadir sendiri dalam tubuh republik yang 
didominasi oleh watak pedagang. Ini sesuatu 
yang tidak pernah mereka bayangkan ketika 
mereka berjuang untuk merdeka, tetapi hal-
hal semacam ini sudah menjadi kekhawatiran 
bersama ketika BPUPKI bersidang di tahun 1945 
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ketika membicarakan tentang berbagai elemen 
dasar republik.

Di era multipartai, dominasi wacana atau 
ideologi tertentu tidak terjadi. Partai politik silih 
berganti saling memimpin. Era multipartai fase 
kedua (1999-2020) lebih lama dibandingkan 
dengan era multipartai pertama yang diganti oleh 
Presiden Soekarno menjadi ‘Demokrasi Terpimpin’ 
yang hanya bertahan 4 tahun  (1955-1959).

Meskipun terdapat berbagai ekses maupun 
kritik terhadap pelaksanaan demokrasi 
multipartai yang kuat dikontrol oleh pasar uang 
maupun politik uang, periode multi partai kedua 
tetap dipertahankan.  Dalam studi ini akan diulas 
berbagai isu dan tantangan keadilan sosial dalam 
demokrasi multipartai dengan kontrol pasar uang 
dan politik uang yang kuat ini.

Indeks Keadilan Sosial sebagai alat untuk 

memonitor upaya mewujudkan keadilan sosial

Pada tanggal 17 Agustus 2020 ini, usia bangsa 
Indonesia telah menginjak 75 tahun. Usia yang 
sudah tidak muda sebagai bangsa. Oleh karena 
itu di hari ulang tahunnya yang ke 75 ini sudah 
selayaknya kalau kita melakukan refleksi sejauh 
mana kemajuan bangsa ini dalam mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. 

Studi ini bertujuan untuk merumuskan 
indeks keadilan sosial yang diharapkan dapat 
membantu kita dalam refleksi tersebut. Indeks 
ini diharapkan membantu kita dalam memonitor 
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dan mengevaluasi kemajuan pembangunan 
keadilan sosial serta diharapkan memberi 
rekomendasi kepada para pengambil kebijakan 
dalam mengarusutamakan pembangunan yang 
berkeadilan sosial.

Penyusunan indeks ini pada awalnya 
terinspirasi oleh OECD Social Justice Indexes 

Sustainable Governance Indicators 2011 dimana 
rumusan indeks ini sangat diilhami oleh 
pemikiran keadilan sosial dari John Rawls (1971) 
dan Amartya Sen (1993, 2009). Dalam pandangan 
Rawls konsep keadilan sosial mengacu pada 
prinsip “equal opportunity” atau persamaan hak 
dalam memperoleh kesempatan. Ia membagi 
prinsip “equal opportunity” kedalam dua prinsip 
yaitu “level-the-playing-field principle” dan “non-

discrimination principle”. Prinsip pertama keadilan 
sosial diwujudkan melalui pemberian kesempatan 
yang sama kepada setiap individu khususnya 
mereka yang berasal dari keluarga, masyarakat, 
wilayah kurang beruntung untuk memperoleh 
layanan dasar sehingga mereka mampu 
berkompetisi dalam memperoleh pekerjaan atau 
kesempatan lainnya. Sedangkan, prinsip kedua 
mengandung makna bahwa keadilan sosial 
diwujudkan dengan penghapusan segala bentuk 
diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama dan 
gender.

Kami menyadari bahwa dimensi dan indikator 
keadilan sosial yang digunakan dalam OECD Social 

Justice Indexes tidak seluruhnya sesuai dengan 
nilai-nilai keadilan sosial yang diemban dalam 
Pancasila. Oleh karena itu, dalam merumuskan 
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IKSI, kami mengganti dan menambahkan 
beberapa dimensi dan indikator sehingga 
diharapkan menangkap cita-cita keadilan sosial 
yang ada dalam Pancasila. Diantaranya adalah 
dalam Indeks ini kami menambahkan dimensi 
penegakan hukum dan dimensi demokrasi serta 
tata kelola kelembagaan yang baik yang keduanya 
tidak ada di OECD Indeks.

IKSI dalam buku ini  mencakup delapan dimensi 
keadilan sosial meliputi: (1) penanggulangan 
kemiskinan, (2) akses terhadap pendidikan, (3) 
kohesi/kerukunan sosial dan non diskriminasi, 
(4) akses terhadap pelayanan kesehatan, (5) 
peluang kerja/lapangan kerja inklusif, (6) keadilan 
antar generasi, (7) penegakan hukum, (8) serta 
demokrasi dan tata kelola kelembagaan yang 
baik. Gambar 1 menjelaskan kedelapan dimensi 
tersebut beserta indikator-indikatornya. 

(i) Dimensi penanggulangan kemiskinan

Terbebasnya seseorang dari kemiskinan ekonomi 
adalah syarat mutlak bagi terwujudnya keadilan 
sosial. Oleh karena itu upaya penanggulangan 
kemiskinan harus dilakukan secara efektif untuk 
menghapus segala bentuk kemiskinan, khusus-
nya kemiskinan anak, perempuan dan orangtua. 
Kemiskinan ekonomi merupakan salah satu wu-
jud ketidakadilan sosial yang paling mengakar dan 
mendasar. Disebut sebagai wujud ketidakadilan 
sosial yang paling mengakar karena kemiskinan 
ekonomi sering menjadi biang persoalan kemas-
yarakatan lainnya seperti sengketa dan pelangga-
ran Hak Asasi Manusia. Dikatakan sebagai bentuk 
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ketidakadilan yang paling mendasar karena kemi-
skinan ekonomi menyangkut tidak terpenuhinya 
kebutuhan dasar manusia secara layak.

Kemiskinan ekonomi menggambarkan kondi-
si dimana warga negara tidak mampu mencukupi 
kebutuhan pokok hidupnya yaitu pangan, san-
dang dan papan. Kemiskinan ekonomi ada di-
mana-mana baik di desa maupun di kota namun 
seringkali mereka yang miskin dan terlantar lebih 
sering diabaikan dan tidak menjadi prioritas in-
tervensi. 

Upaya untuk memperkecil jurang antara yang 
kaya dan miskin senantiasa menjadi agenda berb-
agai negara di dunia. Berbagai intervensi program 
dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. 
Idealnya dalam konteks  dimensi pertama yaitu 
penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, baik 
Soekarno maupun Soeharto sebagai ideolog utama 
Republik Indonesia menempatkan petani sebagai 
subyek intervensi. Harapan Soekarno tercermin 
dalam gambarannya tentang kaum marhaen dan 
reformasi agraria yang dikerjakan, sedangkan 
Soeharto tentang upaya peningkatan kesejahter-
aan petani melalui Repelita (Rencana Pembangu-
nan Lima Tahun).
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(ii) Dimensi akses pendidikan 

Pendidikan sangat penting dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan instrumen  
setiap warga negara melakukan mobilitas sosial 
secara damai dalam konteks negara modern. 
Untuk itu negara wajib memfasilitasi pendidikan 
yang memadai bagi seluruh warga negara di 
seantero republik. Bahkan pejuang anti apartheid, 
Nelson Mandela, mengatakan bahwa pendidikan 
adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita 
gunakan untuk mengubah dunia. Oleh karena 
itu, memastikan bahwa setiap orang memperoleh 
pendidikan yang layak melalui berbagai kebijakan 
negara yang berpihak pada orang miskin sangatlah 
penting. Hal ini tertulis jelas dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya salah 
satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejak awal pendiri bangsa Indonesia telah 
menyadari bahwa pendidikan merupakan 
sesuatu yang sangat penting dan berharga untuk 
membekali bangsa Indonesia untuk menghadapi 
berbagai tantangan zaman. Mereka meyakini 
bahwa pengembangan sumber daya manusia 
adalah strategi paling efektif bagi republik untuk 
bertahan maupun untuk mengelola kekayaan 
sumber daya alam negeri agar tidak terjebak 
dalam natural resources cursed.

Menjadi tugas negara untuk menyelenggarakan 
layanan pendidikan yang setara yang menjamin 
setiap penduduk dari Sabang sampai dengan 
Merauke dari Miangas ke Pulau Rote mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk memperoleh 
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pendidikan yang bermutu. Keadilan sosial dalam 
konteks pendidikan dapat diartikan sebagai 
terpenuhinya kebutuhan setiap warga negara 
untuk memperoleh layanan pendidikan yang 
layak dalam rangka mencerdaskannya. 

(iii) Dimensi kohesi sosial dan penghapusan 

segala bentuk diskriminasi

Kerukunan sosial dan penghapusan segala bentuk 
diskriminasi berdasarkan gender, agama, etnis 
terhadap seluruh warga negara diperlukan untuk 
menjaga keutuhan negara kesatuan Republik 
Indonesia. Negara menjamin bahwasanya setiap 
warga negara bersamaan kedudukannya didalam 
hukum dan berhak atas perlindungan terhadap 
setiap bentuk diskriminasi berdasarkan ras, 
agama dan etnis.

Pendiri bangsa Indonesia menyadari bahwa 
diskriminasi ras, agama dan etnis dalam 
kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan 
bagi terwujudnya kerukunan, hubungan 
kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, 
perdamaian, keserasian, keamanan dan 
kehidupan bermata pencaharian warga negara 
karena mereka menyadari dalam kenyataan 
sehari-hari mereka yang berbeda-beda ini selalu 
hidup berdekatan dan berdampingan.

Selain itu masyarakat Indonesia sejak 
kemerdekaannya merupakan masyarakat yang 
majemuk dalam berbagai sendi dan aspek 
kehidupan baik agama, budaya, ras dan etnis. 
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Oleh karena kebhinekaan masyarakat Indonesia 
ini harus dijaga sehingga menjadikan Indonesia 
sebagai bangsa yang kuat. Saat ini pembangunan 
ekonomi Indonesia dihadapkan pada masalah 
ketimpangan ekonomi yang melebar antar wilayah 
maupun antar stratifikasi sosial. Ketimpangan 
ekonomi ini sering memicu sengketa sosial 
berbasiskan suku, agama, etnis dan ras.

(iv) Dimensi akses terhadap pelayanan 

kesehatan

Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara 
dan bukannya untuk diperjualbelikan. Oleh 
karena itulah, menjamin setiap orang memperoleh 
akses layanan kesehatan yang layak adalah wujud 
tanggung jawab negara kepada masyarakat.

     Ketimpangan dalam akses layanan kesehatan 
berdasarkan status sosial ekonomi maupun 
geografis adalah bentuk ketidakadilan sosial yang 
menyebabkan seseorang sulit untuk melakukan 
partisipasi sosial, ekonomi maupun politik. Negara 
wajib memberikan perlindungan kesehatan bagi 
setiap individu tidak hanya melalui penyediaan 
sarana dan prasarana kesehatan tetapi juga 
membangun suatu lingkungan yang sehat 
secara fisik maupun psikis yang memungkinkan 
generasi muda lahir, tumbuh dan berkembang di 
lingkungan yang kondusif.

Setiap warga negara berhak hidup sehat lahir 
dan batin. Tugas negara adalah  menyediakan 
sistem kesehatan yang kokoh yang mampu 
menjamin setiap warga negara untuk memperoleh 
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pelayanan kesehatan yang bermutu yang 
dapat diakses secara merata. Namun dalam 
kenyataannya, kita masih sering mendengar 
jeritan warga “orang miskin dilarang sakit”. Ini 
menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di 
Indonesia memang masih belum adil karena belum 
mampu memberikan jaminan dan perlindungan 
kepada seluruh penduduk khususnya si miskin 
untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 

(v) Dimensi peluang kerja/lapangan kerja 

inklusif

Menciptakan peluang kerja yang inklusif yang 
terbuka bagi seluruh individu dalam masyarakat 
penting untuk memastikan setiap orang memiliki 
akses yang sama terhadap pekerjaan. Demikian 
pula, menghapus segala bentuk perdagangan 
manusia dan diskriminasi gender dalam akses 
pekerjaan dibutuhkan untuk mewujudkan 
keadilan sosial. 

   Fungsi utama negara adalah memberikan 
perlindungan kepada setiap warga negara, 
termasuk untuk memperoleh pekerjaan dengan 
upah dan gaji yang layak serta hak-hak pekerja 
lainnya. Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia telah mengatur kebijakan pasar 
kerja inklusif dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 dan secara spesifik diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Status Disabilitas. 
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    Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan pemerintah bertanggung jawab 
mengatur tenaga kerja dari mulai penempatan, 
pelatihan, hingga perlindungan. Dengan demikian 
tenaga kerja dan angkatan kerja merupakan 
tanggung jawab pemerintah dimana setiap 
tenaga kerja berhak memperoleh pekerjaan dan 
penghidupan yang layak. Kewajiban negara adalah 
menyediakan lapangan kerja hingga mengatur 
perlindungan hak-haknya melalui regulasi 
ketenagakerjaan.

(vi) Dimensi keadilan antar generasi 

Pelaksanaan pembangunan harus dikelola secara 
adil bagi generasi sekarang dan generasi yang 
akan datang. Konsep keadilan antar generasi 
sangat lekat dengan konsep fairness. Keadilan 
antar generasi tercapai jika setiap generasi dalam 
suatu masyarakat mampu berbuat fair terhadap 
generasi berikutnya untuk mencukupi kebutuhan 
dan menikmati hasil-hasil pembangunan serta 
terhindar dari berbagai kerusakan yang dihasilkan 
dari aktivitas eksploitasi alam yang diakibatkan 
oleh perbuatan generasi saat ini. 

 Disadari bahwa struktur dasar setiap 
masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang 
memungkinkan anggota yang berkekurangan 
mendapatkan manfaat serta kompensasi bagi 
kekurangan yang didapatnya dari alam. Untuk itu 
setiap talenta dan bakat alamiah manusia mestinya 
tidak hanya dipakai untuk keuntungannya sendiri 
tetapi juga berguna untuk orang lain. Keadilan 
antar generasi juga menyangkut keadilan dimana 
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bakat lebih dari anggota masyarakat yang 
beruntung mampu dimaksimalkan sehingga dapat 
membantu orang yang berkekurangan. Mereka 
yang kurang beruntung adalah mereka yang 
miskin, rentan, tua, dan anak-anak. Keadilan 
antar generasi dengan demikian juga menyangkut 
bagaimana negara mampu menjamin dan 
memberikan perlindungan sosial dan ekonomi 
pada anak-anak dan orangtua.

(vii) Dimensi penegakan hukum

Penegakan hukum (rule of law) sangat penting 
untuk menjamin setiap jiwa terlindungi haknya. 
Keadilan sosial dalam hal penegakan hukum 
berarti setiap orang memiliki kedudukan yang sama 
di mata hukum dan memperoleh perlindungan 
hukum sesuai dengan haknya. Hal ini berarti 
hukum harus dijalankan dalam pemerintahan 
dan masyarakat yang terbuka dan bertanggung 
jawab. Tujuan utama penegakan hukum adalah 
mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum 
dan kemanfaatan dalam masyarakat. Negara yang 
baik adalah negara yang dijalankan berdasarkan 
konstitusi dan berkedaulatan rakyat.

Esensi dari negara hukum adalah  kekuasaan 
tertinggi didalam negara terletak pada hukum atau 
tiada kekuasaan apapun, terkecuali kekuasaan 
hukum semata yang dalam hal ini bersumber 
pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber 
hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagai negara hukum juga harus menempatkan 
hukum sebagai pedoman dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
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Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum 
dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-
Undang Dasar 1945 sebelum amandemen 
disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang 
berdasar atas hukum, yang berarti Indonesia 
berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan 
pada kekuasaan semata. Hal tersebut, kembali 
dipertegas pada amandemen Undang-Undang 
Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan 
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 
Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, maka 
negara Indonesia diperintah berdasarkan hukum 
yang berlaku, termasuk penguasa pun harus 
tunduk pada hukum yang berlaku.

(viii) Dimensi demokrasi dan tata kelola 

kelembagaan yang baik 

Demokrasi dan tata kelola kelembagaan yang 
baik menjadi dua alat utama bagi terwujudnya 
keadilan sosial. Demokrasi dapat difahami sebagai 
pemerintahan rakyat. Demokrasi yang berasal dari 
kata demos (rakyat) dan cratos (pemerintahan) 
memiliki esensi pada kata rakyat dan kenyataan 
bahwa rakyat yang mengatur. Hal ini di tuntun 
oleh keyakinan bahwa rakyat memiliki kompetensi 
dalam mengambil keputusan-keputusan politik, 
sebagaimana semua gagasan lain.

Demokrasi dan keadilan sosial ibarat dua 
keping mata uang. Masyarakat dan negara 
yang adil hanya dapat diwujudkan jika negara 
dan warga negara yang hidup didalamnya 
bekerja sesuai fungsi sosialnya untuk menjamin 
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kesejahteraan bersama. Keadilan sosial adalah 
upaya memberikan pada setiap warga negara apa 
yang menjadi haknya. Keseimbangan antara hak 
dan kewajiban adalah esensi dasar yang mesti 
diperoleh setiap manusia, inilah wujud keadilan 
yang sesungguhnya. Bagi Indonesia, demokrasi 
adalah demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Untuk menjalankan demokrasi 
diperlukan tata kelola kelembagaan yang baik. 
Tata kelola kelembagaan yang baik-pun tercipta 
ketika demokrasi dalam suatu negara berjalan 

sebagaimana mestinya.  

Indikator Indeks Keadilan Sosial Indonesia

Untuk menyusun IKSI diperlukan indikator-
indikator yang mencerminkan masing-masing 
dimensinya. Dalam menyusun indikator-indikator 
ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan. 
Pertama, memastikan indikator yang dipilih relevan 
dengan substansi dari setiap dimensi. Kedua, 
ketersediaan data yang mendukung, sehingga 
setiap indikator hanya mungkin ditetapkan jika 
ada ketersediaan data. Oleh karena itu walaupun 
suatu indikator sangat relevan terhadap substansi 
setiap dimensi, namun jika tidak ada ketersediaan 
data yang mencakup 34 provinsi, maka indikator 
tersebut tidak bisa dipakai.

Misalnya, meskipun korupsi menjadi indika-
tor yang sangat relevan untuk mengukur sub-
stansi tata kelola kelembagaan, namun sampai 
dengan saat ini kami tidak menemukan data per-
bandingan yang cukup memadai yang menunjuk-
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kan korupsi di 34 provinsi di Indonesia, sehingga 
indikator korupsi tidak bisa diikutkan.

Berikut ini adalah penjelasan indikator untuk 
masing-masing dimensi yang ada dalam IKSI ini.

Dimensi 1: Penanggulangan kemiskinan 

ekonomi

Perhitungan kemiskinan yang digunakan dalam 
buku ini adalah kemiskinan rumah tangga ber-
dasarkan ukuran kemiskinan Bank Dunia untuk 
low middle income country yaitu $3.20 PPP per 
hari per orang (Ravallion & Chen, 2017). Jadi nilai 
dolar yang digunakan dalam penghitungan ini 
adalah nilai dolar Amerika Serikat berdasarkan 
Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya 
beli bukannya nilai tukar. 

Penghitungan kemiskinan berdasarkan nilai 
tukar mata uang tidaklah tepat karena tidak 
menggambarkan daya beli penduduk suatu tem-
pat. Oleh karena itu, acuan dolar Bank Dunia 
dikonversi ke dalam paritas daya beli dimana satu 
dolar setara dengan Rp. 5.341 dalam PPP. Berbeda 
dengan pengertian nilai tukar, PPP menjelaskan 
banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk mem-
beli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dengan 
jumlah yang sama dengan harga satu dolar Amer-
ika Serikat.

Selanjutnya juga dimanfaatkan penghitun-
gan kemiskinan yang dikeluarkan oleh Biro Pu-
sat Statistik (BPS) Indonesia berdasarkan penge-
luaran atau konsumsi rumah tangga dan bukan 
berdasarkan penghasilan rumah tangga. Dasar 
perhitungan ini memiliki kelebihan tetapi juga 
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memiliki kelemahan. Kelebihan metode penguku-
ran kemiskinan berdasarkan pengeluaran rumah 
tangga adalah ukuran ini lebih akurat untuk 
mengukur kemiskinan di konteks negara seperti 
Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja 
di sektor pertanian dan sektor informal yang tidak 
menentu penghasilan dan tidak jelas sistem peng-
hasilannya. 

Sedangkan kelemahannya adalah data penge-
luaran yang dikumpulkan BPS tidak mencakup 
pengeluaran untuk barang-barang yang sangat 
mewah. Data yang dikumpulkan BPS adalah data 
pengeluaran rumah tangga pada umumnya khu-
susnya kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah 
tangga lainnya seperti kesehatan, pendidikan, 
rekreasi dan layanan umum lainnya. Jadi data 
BPS tidak mampu mengukur penghasilan orang-
orang terkaya di Indonesia. 

Data persentase kemiskinan BPS dikelompok-
kan berdasarkan provinsi dikategorikan menjadi 
kemiskinan orang, perempuan, anak dan lansia. 
Kemiskinan rumah tangga diukur dari persentase 
rumah tangga yang memiliki pengeluaran per bu-
lan dibawah garis kemiskinan $3.20 PPP per hari. 
Kemiskinan perempuan diukur dari persentase 
perempuan yang memiliki pengeluaran per bulan 
di bawah garis kemiskinan $3.20 PPP per hari. Ke-
miskinan anak diukur dari persentase anak yang 
hidup dalam rumah tangga yang memiliki pengel-
uaran per bulan di bawah garis kemiskinan $3.20 
PPP per hari. Demikian juga kemiskinan lansia 
didefinisikan sebagai persentase individu usia 60 
tahun dan lebih tua yang memiliki pengeluaran 
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per bulan di bawah garis kemiskinan $3.20 PPP 
per hari.

Dimensi 2: Akses terhadap layanan pendidikan

Akses terhadap layanan pendidikan diukur dari 
enam indikator yaitu persentase buta huruf, 
persentase putus sekolah, partisipasi anak usia 
dini mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 
partisipasi sekolah Sekolah Dasar (SD)/sederajat, 
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan 
Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. 

Angka buta huruf diukur persentase pen-
duduk usia sepuluh tahun dan lebih tua yang ti-
dak bisa membaca dan menulis. Angka putus se-
kolah menunjukkan tingkat putus sekolah anak 
di suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal 
ini jenjang pendidikan SD/Sederajat dan SMP/
Sederajat. Partisipasi PAUD diukur dari persen-
tase anak usia sampai dengan delapan tahun 
yang mengikuti PAUD. 

Partisipasi SD/sederajat diukur dari perband-
ingan antara jumlah penduduk usia 7-12 tahun 
yang bersekolah di tingkat SD/Sederajat dibagi 
dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Parti-
sipasi SMP/sederajat dihitung dari perbandingan 
antara jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang 
bersekolah di tingkat SD/sederajat dibagi dengan 
jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Partisipasi 
SMA/sederajat diukur dari perbandingan antara 
jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang berseko-
lah di tingkat SMA/sederajat dibagi dengan jum-
lah penduduk usia 16-18 tahun.
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Dimensi 3: Kohesi sosial dan non diskriminasi

Kohesi sosial dan non diskriminasi diukur dari 
tujuh indikator: gini ratio, sengketa sosial, 
pemberdayaan gender, pembangunan gender, 
jaminan sosial, akses terhadap beras untuk rakyat 
miskin dan asupan kalori. 

Gini ratio adalah alat yang mengukur 
derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan/
pengeluaran penduduk (Benson, 1970). Alat ini 
didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva 
pengeluaran kumulatif yang membandingkan 
distribusi pendapatan/pengeluaran dengan 
distribusi yang seragam yang mewakili persentase 
kumulatif penduduk pada tingkat provinsi. 

Sengketa sosial diukur dari persentase sengketa 
antar suku, agama, desa, dan kelompok masyarakat 
lainnya dalam satu tahun. Pemberdayaan gender 
diukur dari indeks pemberdayaan gender yang 
mengukur sejauh mana perempuan di setiap 
provinsi mampu memainkan peranan aktif dalam 
kehidupan ekonomi dan politik. Pembangunan 
gender mengukur pencapaian dimensi dan variabel 
yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia, 
tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian 
pembangunan pada perempuan dan laki-laki. 

Jaminan sosial dihitung dari persentase 
penduduk miskin yang memiliki jaminan sosial 
baik itu berupa pensiun/veteran, jaminan hari 
tua, jaminan asuransi kematian, kartu Program 
Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga 
Sejahtera (KKS). Akses beras untuk rakyat miskin 
diukur dari persentase keluarga miskin yang 
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memperoleh bantuan beras untuk rakyat miskin. 
Asupan kalori dihitung dari proporsi penduduk 
dengan asupan kalori minuman dibawah 1.400 
kkal/kapita/hari menurut provinsi.

Dimensi 4: Akses terhadap pelayanan

kesehatan

Dimensi keempat akses terhadap pelayanan kes-
ehatan diukur dari akses terhadap imunisasi, un-

met need tenaga kesehatan, stunting, air bersih, 
sanitasi, fasilitas kesehatan, kontrasepsi dan ak-
ses BPJS. 

Akses terhadap imunisasi diukur dari persen-
tase balita 0-5 tahun yang memperoleh imunisasi 
BCG, Polio, DPT, HB, Campak dan MMR. Unmet 

need tenaga kesehatan dihitung dari persentase 
keluarga miskin yang tidak mampu memerik-
sakan kehamilannya pada tenaga kesehatan. Ak-
ses terhadap air bersih diukur dari persentase ru-
mah tangga yang mampu menggunakan sumber 
air minum selain air hujan, air permukaan, su-
mur atau mata air lainnya yang tidak terlindung. 

Akses terhadap sanitasi diukur dari persen-
tase rumah tangga yang memiliki sanitasi sehat 
(leher angsa atau plengsengan dengan tutup). 
Fasilitas kesehatan dilihat dari rasio puskesmas 
di setiap provinsi. Akses kesehatan diukur dari 
persentase keanggotaan BPJS di setiap provinsi.

Dimensi 5: Akses terhadap peluang kerja atau 

lapangan kerja inklusif

Dimensi akses terhadap peluang kerja atau lapan-
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gan kerja inklusif diukur dari tingkat penganggu-
ran, partisipasi angkatan kerja, akses pekerjaan 
sektor formal, akses perempuan bekerja di sektor 
formal dan akses lapangan kerja kelompok difa-
bel. 

Tingkat pengangguran diukur dengan persen-
tase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja 
dan aktif mencari pekerjaaan. Partisipasi angka-
tan kerja dihitung dari persentase banyaknya an-
gkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang 
berumur sepuluh tahun ke atas. Penduduk usia 
kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang ter-
masuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan 
angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indo-
nesia mengikuti standar internasional yaitu usia 
15 tahun dan lebih tua. Angkatan kerja terdiri 
dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang 
sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakh-
ir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran 
terbuka. 

Sedangkan yang termasuk dalam kelompok 
bukan angkatan kerja adalah mereka yang ma-
sih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan 
lain-lain.  Akses pekerjaan sektor formal persen-
tase penduduk yang bekerja di sektor formal. 
Sektor formal adalah lapangan atau bidang us-
aha yang mendapat izin dari pejabat berwenang 
dan terdaftar di kantor pemerintahan. Akses per-
empuan pada lapangan pekerjaan sektor formal 
diukur dari persentase jumlah perempuan yang 
bekerja di sektor formal. Sedangkan akses lapa-
ngan pekerjaan kelompok difabel diukur dari 
persentase jumlah difabel yang bekerja.
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Dimensi 6: Keadilan antar generasi

Dimensi keadilan antar generasi diukur dari angka 
ketergantungan, ketersediaan panti wreda, akses 
balita terhadap Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, akses 
penduduk terhadap catatan sipil, layanan PAUD, 
kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. 

Angka ketergantungan menunjukkan besarn-
ya penduduk golongan umur produktif yang dapat 
menghasilkan barang dan jasa ekonomi (15-64 ta-
hun) bagi golongan umur muda (0-14 tahun) dan 
umur tua (golongan umur tidak produktif) (65 ta-
hun atau lebih tua). 

Ketersediaan panti wreda diukur dari persen-
tase jumlah panti wreda pada kabupaten/kota di 
setiap provinsi. Akses terhadap ASI eksklusif dili-
hat dari persentase ibu yang menyusui anaknya 
hingga anak umur 6 bulan. Selama kurun waktu 
tersebut bayi hanya diperbolehkan menerima ASI 
dan tidak diberikan makanan atau minuman lain-
nya, termasuk air putih. 

Akses catatan sipil dihitung dari proporsi anak 
umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat 
oleh lembaga pencatatan sipil menurut provinsi. 
Layanan PAUD dilihat dari proporsi PAUD yang 
dimiliki oleh setiap desa/kelurahan dalm provinsi. 

Kebakaran hutan dijelaskan dari proporsi 
kejadian kebakaran hutan yang terjadi di seti-
ap desa/kelurahan dalam provinsi. Pencemaran 
lingkungan dihitung dari proporsi desa yang mel-
aporkan adanya pencemaran lingkungan di setiap 
provinsi.
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Dimensi 7: Penegakan hukum

Dimensi penegakan hukum dilihat dari akses akte 
kelahiran, tindak kriminal, persentase pidana dan 
penyelesaian pidana. Akses akte kelahiran diukur 
dari persentase penduduk yang memiliki akte ke-
lahiran di setiap provinsi. 

Tindak kriminal dilihat dari persentase tin-
dak kriminal yang terjadi di setiap desa/kelu-
rahan dalam provinsi. Persentase pidana dilihat 
dari persentase tindak pidana yang dilaporkan di 
Kantor Kepolisian di setiap provinsi. Persentase 
penyelesaian tindak pidana dilihat dari proporsi 
jumlah tindak pidana yang berhasil diselesaikan 
oleh pejabat berwenang di setiap provinsi.  

Dimensi 8: Demokrasi dan tata kelola kelem-

bagaan yang baik

Dimensi demokrasi dan tata kelola kelembagaan 
yang baik diukur dari kebebasan sipil, perlind-
ungan hak-hak politik, pembangunan lembaga 
demokrasi, perempuan dalam parlemen, akses 
listrik dan akses jalan. 

       Kebebasan sipil dilihat dari kebebasan ber-
kumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, 
kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari 
diskriminasi. Perlindungan hak-hak politik dilihat 
dari hak memilih dan dipilih, partisipasi politik 
dalam pengambilan keputusan dan pengawasan 
pemerintah, pemilu yang bebas dan adil dan per-
an DPRD. 

Sedangkan pembangunan lembaga demokra-
si dilihat dari peran partai politik, peran birokra-
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si pemerintah daerah dan peradilan yang inde-
penden. Perempuan dalam parlemen diukur dari 
persentase keterwakilan perempuan di Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) di setiap provinsi. Akses 
listrik diukur dari persentase rumah tangga yang 
memperoleh layanan listrik. Akses jalan diukur 
dari persentase desa/kelurahan dengan jalan as-
pal di setiap provinsi.

Metode penyusunan Indeks Keadilan Sosial 

Indonesia

Kami mengadopsi metode penghitungan 

multidimensional poverty yang dikembangkan oleh 

Alkire et al. (2015) untuk menyusun IKSI. Metode 

ini cocok diterapkan karena sudah disepakati oleh 

ilmuwan dan praktisi pembangunan Internasional 

sebagai formula untuk menghitung kemiskinan 

multidimensi. Selain itu formula ini praktis 

digunakan. 

Walaupun setiap dimensi dalam indeks 

keadilan sosial memberikan informasi yang 

lebih kaya dan detail ketika disajikan dengan 

penghitungan per dimensi, namun kebutuhan 

agregasi dalam satu angka indeks akan membantu 

khususnya untuk kepentingan pengambil 

kebijakan karena memudahkan mereka dalam 

monitoring dan evaluasi pembangunan. 
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Untuk tujuan penghitungan indeks ini 

dilakukan penghitungan sebagai berikut. Setiap 

provinsi i dengan indikator m dan dimensi k untuk 

provinsi i memiliki skor indek satu indikator dalam 

dimensi x
ik
 pada provinsi i dengan m sebagai 

indikator dalam dimensi x
i
 = (x

i1
, x

i2
….x

im
). Dengan 

demikian, indikator dimensi keadilan sosial yang 

digunakan x
ik
. Indeks keadilan sosial dihitung 

dengan formula:

Dimana IKSI adalah indeks keadilan sosial 

yang didefinisikan sebagai weighted generalized 

mean untuk p, dimana x
ik
 adalah skor untuk 

setiap dimensi k, dan w
k
 adalah bobot untuk setiap 

dimensi k dimana                     .  Dalam penghitungan 

ini, bobot setiap dimensi dihitung sama dan rata-

rata skor setiap dimensi x
ik
 didefinisikan sebagai 

rerata aritmetik setiap indikator x
ik
 dalam setiap 

dimensi k. 
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Sumber Data

Survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 

Survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 

merupakan sumber data sosial ekonomi 

rumah tangga yang penting menjadi rujukan 

pemerintah dalam memonitor pembangunan dan 

merumuskan kebijakan (Surbakti, 1995). Selain 

itu data Susenas digunakan oleh pemerintah 

untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan 

sehingga sejalan dengan target pembangunan 

nasional dan internasional. Oleh karena itu BPS 

menyelenggarakan Susenas secara rutin setiap 

tahun dalam rangka menyediakan data khususnya 

bidang sosial ekonomi tingkat nasional, provinsi, 

dan kabupaten/kota.

Susenas menggunakan rancangan sampel 

probability sampling. Dalam rancangan ini, 

sampel dipilih dengan metode two stages one 

phase stratified sampling. Kerangka sampel induk 

atau sampling frame induk kegiatan Susenas, 

Sakernas, dan SUPAS 2015 adalah sekitar 

180.000 blok sensus (25 persen populasi) yang 

ditarik secara PPS size rumah tangga SP2010 dari 

master frame blok sensus. Jumlah total sampel 

rumah tangga Susenas adalah sekitar 300 rumah 

tangga, sedangkan total sampel individu sekitar 

1.2 juta orang yang mewakili Kabupaten/Kota di 

Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2011).
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Dalam buku ini digunakan Susenas 2017 yang 

dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia (34 

provinsi) dengan ukuran sampel 300.000 rumah 

tangga yang tersebar di 514 kabupaten/kota di 

Indonesia. Sampel tidak termasuk rumah tangga 

yang tinggal dalam blok sensus khusus dan 

rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, 

dan sejenisnya tetapi rumah tangga yang berada 

di blok sensus biasa (Badan Pusat Statistik, 2011).

Potensi desa (Podes)

Potensi desa (Podes) dilakukan terhadap seluruh 

wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan/

nagari di seluruh Indonesia. Sensus Podes tidak 

hanya ditujukan untuk menghasilkan data spesifik 
bagi keperluan pembangunan wilayah, tetapi 

juga dimaksudkan untuk memberikan indikasi 

awal tentang potensi wilayah, ketersediaan 

infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-

ekonomi dan budaya di setiap desa/kelurahan. 

Penelitian ini menggunakan data Podes 

2018 yang dilaksanakan mencakup seluruh 

wilayah administrasi pemerintahan setingkat 

desa diseluruh Indonesia. Selain itu, Podes 

2018 juga mencakup semua wilayah kecamatan, 

kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Podes 2018 

dirancang berdasarkan kondisi wilayah pada 

bulan Desember 2017, yang terdiri dari 94.573 

wilayah setingkat desa yang tersebar di 7.480 
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kecamatan, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi 

(Badan Pusat Statistik, 2000).

Data yang dikumpulkan dalam Podes 2018 

merupakan data umum yang memberikan 

indikasi keberadaan potensi yang dimiliki oleh 

suatu wilayah meliputi: keterangan umum desa/

kelurahan;  kependudukan dan ketenagakerjaan; 

perumahan dan lingkungan hidup; bencana 

alam dan mitigasi bencana alam; pendidikan dan 

kesehatan; sosial budaya; olahraga; angkutan, 

komunikasi, dan informasi; penggunaan lahan; 

ekonomi; keamanan; program pemberdayaan dan 

pembangunan desa; keuangan desa dan aset desa; 

keterangan aparatur pemerintah desa/kelurahan. 

Survei angkatan kerja nasional (Sakernas) 

Survei angkatan kerja nasional (Sakernas) 

merupakan survei khusus untuk mengumpulkan 

data ketenagakerjaan. Survei ini dilakukan oleh 

BPS setiap tahun. Tujuan pengumpulan data 

melalui Sakernas adalah menyediakan data 

pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan 

sehingga diperoleh estimasi data jumlah penduduk 

bekerja, jumlah pengangguran, dan indikator 

ketenagakerjaan lainnya serta perkembangannya 

di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Sakernas menggunakan multi stage/phase 

sampling dengan metode pemilihan sampel 

stage terakhir yaitu sampel probabilitas. Metode 
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pemilihan sampel probabilitas dilakukan dengan 

cara sampel dipilih sampel dipilih dengan metode 

two stages one phase stratified sampling. Besarnya 

sampel Sakernas Agustus 2019 sebanyak 30.000 

Blok Sampel (BS) yang terdiri dari 7.500 BS 

Sakernas Semester 2 dan 22.500 BS Sakernas 

Tahunan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Riset kesehatan dasar (Riskesdas)

Riskesdas merupakan kegiatan riset kesehatan 

berbasis masyarakat yang diarahkan untuk 

mengevaluasi pencapaian indikator Sustainable 

Development Goals (SDGs) bidang kesehatan di 

tingkat nasional dan provinsi. Tujuan Riskesdas 

adalah mengumpulkan dan menganalisis data 

indikator SDG’s kesehatan dan faktor yang 

mempengaruhinya. 

Desain Riskesdas adalah potong lintang dan 

merupakan penelitian non-intervensi. Populasi 

survei ini adalah seluruh rumah tangga di 

Indonesia. Sampel Riskesdas 2018 mewakili 

nasional dan 34 provinsi yang tersebar di 514 

Kabupaten/Kota di Indonesia. Populasi dalam 

Sampel rumah tangga dan anggota rumah tangga 

dalam Riskesdas 2018 dipilih berdasarkan listing 

Sensus Penduduk (SP) 2010. Pemilihan sampel 

dilakukan secara random dalam dua tahap. 

Tahap pertama melakukan pemilihan Blok Sensus 

(BS) dan tahap kedua pemilihan Rumah tangga 
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(ruta) sebanyak 25 ruta setiap BS. Besar sampel 

sebanyak 2800 BS, diantaranya 823 BS sebagai 

sampel biomedis (malaria dan TB). Sampel BS 

tersebut tersebar di 34 dan 514 kabupaten/kota 

(Kemenkes Republik Indonesia, 2018).

Disain Riskesdas terutama dimaksudkan untuk 

menggambarkan masalah kesehatan penduduk 

di seluruh pelosok Indonesia, yang mewakili 

penduduk di tingkat nasional dan provinsi dan 

berorientasi pada kepentingan para pengambil 

keputusan untuk kepentingan pencapaian SDGs 

(Kemenkes Republik Indonesia, 2018). Data yang 

dikumpulkan meliputi keterangan rumah tangga 

dan anggota rumah tangga. Keterangan rumah 

tangga  meliputi identitas rumah tangga, fasilitas 

pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan dan 

pengeluaran rumah tangga. Keterangan individu 

meliputi identitas individu, penyakit menular, 

pengetahuan dan perilaku kesehatan, kesehatan 

anak, kesehatan ibu, cara KB, kehamilan dan 

pemeriksaan sesudah melahirkan, keguguran 

dan kehamilan yang tidak diinginkan, perilaku 

seksual, konsumsi makan dalam 24 jam kemarin 

(Kemenkes Republik Indonesia, 2018). 
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Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI)

SDKI dilaksanakan bersama oleh BPS, Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

SDKI juga dikenal dengan nama Demographic 

Health Survey (DHS).

Dalam buku ini digunakan SDKI 2017 yang 

pengumpulan datanya berlangsung dari tanggal 24 

Juli hingga 30 September 2017. Desain sampling 

yang digunakan dalam SDKI 2017 adalah sampling 

dua tahap berstrata. Tahap pertama yaitu 

memilih sejumlah blok sensus secara probability 

proportional to size (PPS) sistematik dengan 

ukuran sampel jumlah rumah tangga hasil listing 

yang ada di Sensus Penduduk 2010. Tahap kedua 

yaitu memilih 25 rumah tangga biasa di setiap 

blok sensus terpilih secara sistematik dari hasil 

pemutakhiran rumah tangga di setiap blok sensus 

tersebut. Sampel pria kawin (PK) akan dipilih 8 

rumah tangga secara sistematik dari 25 rumah 

tangga tersebut (Badan Pusat Statistik, 2018). 

Desain sampling SDKI 2017 dirancang untuk 

menyajikan estimasi level nasional dan 34 provinsi 

di Indonesia. Sampel SDKI 2017 mencakup 1.970 

blok sensus yang meliputi daerah perkotaan dan 

perdesaan. Jumlah blok sensus tersebut diperoleh 

jumlah sampel rumah tangga sebanyak 49.250 

rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2018). 
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Indek Demokrasi Indonesia (IDI)

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif 

tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks 

tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi 

sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di 

samping level nasional, IDI juga dapat memberikan 

gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-

provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya 

melihat gambaran demokrasi yang berasal dari 

sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, IDI 

juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek 

peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), 

partai politik, lembaga peradilan dan penegak 

hukum (Badan Pusat Statistik, 2017). 

Pengumpulan data IDI menggabungkan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai 

tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap 

pertama, data kuantitatif dikumpulkan dari 

koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti 

Perda atau peraturan dan surat keputusan 

kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-

indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian 

diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group 

Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data 

kedua, sekaligus menggal kasus-kasus yang tidak 

tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada 

tahap ketiga, data-data yang terlah terkumpul 

tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam 
dengan narasumber yang kompeten memberikan 
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informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan 

pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi 

diolah di BPS dan diverifikasi oleh Dewan Ahli 
beserta mitra kerja lain pada semua tahapan 

(Badan Pusat Statistik, 2017).

BPS menghitung IDI melalui tiga tahapan. 

Pertama,menghitung skor akhir untuk setiap 

indikator. Kedua, menghitung indeks provinsi. 

Ketiga, menghitung indeks keseluruhan 

atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara 

hierarki terkait satu dengan yang lain. Skor 

masing-masing indikator IDI (28 indikator) di 

setiap provinsi memberikan kontribusi dalam 

penghitungan indeks 11 variabel IDI. Selanjutnya 

indeks 11 variabel memberikan kontribusi 

terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. 

Indeks komposit ketiga aspek IDI inilah yang 

merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing 

provinsi. Dan pada akhirnya indeks komposit 

provinsi menentukan IDI Nasional (Badan Pusat 

Statistik, 2017). 

Untuk menggambarkan capaian tingkat 

demokrasi dalam IDI digunakan skala 0–100. 

Skala ini merupakan skala normatif dengan 0 

adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat 

tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) 

secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator 

mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). 

Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) 
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secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh 

indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, 

untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi 

indeks yang dihasilkan, skala 0–100 tersebut 

dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, 

yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 

– 80), dan “buruk” (indeks < 60) (Badan Pusat 

Statistik, 2017).

Sumber data lainnya

Selain data-data tersebut penelitian ini juga 

menggunakan beberapa sumber data lainnya 

meliputi data Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(SIKD) Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, 

Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Statistik 

Kesejahteraan Rakyat 2018 yang dikeluarkan oleh 

BPS. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) 

adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, 

mengadministrasikan, serta mengolah data 

pengelolaan keuangan daerah dan data terkait 

lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada 

masyarakat dan sebagai bahan pengambilan 

keputusan dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban 

daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang 

dikembangkan oleh Dirjen Keuangan Daerah 

memuat data tentang rencana anggaran dan 

realisasi rencana anggaran pada 34 provinsi 

di Indonesia. Data Indonesia Corruption Watch 
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memberikan informasi penting tentang tindak 

pidana korupsi di Indonesia, walaupun data yang 

ada sampai saat ini belum mencakup 34 provinsi 

Indonesia. Selanjutnya kami juga menggunakan 

Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018 berisi 

ringkasan indikator pembangunan kesejahteraan 

rakyat di 34 provinsi di Indonesia. Selain data-

data berupa laporan statistik lembaga pemerintah 

dan Internasional, kami juga memanfaatkan data 

berupa dokumentasi foto-foto yang kami peroleh 

dari dokumentasi media massa maupun observasi 

lapangan yang kami lakukan selama penelitian 

kualitatif.

Sistematika Buku Indeks Keadilan Sosial 

Indonesia

Buku ini terdiri atas 10 bab. Bab 1 berisi 

pendahuluan yang menjelaskan tentang konsep 

IKSI, delapan dimensi dan indikator-indikator 

penyusunnya serta metode penghitungannya 

dan terakhir sumber data yang digunakan untuk 

menyusun IKSI. 

Bab 2 berisi penjelasan dimensi pertama 

yaitu dimensi  kemiskinan ekonomi. Dalam bab 

ini dibahas secara detail dan rinci masing-masing 

indikator yang digunakan untuk perhitungan 

dimensi pertama termasuk perkembangan 

kemiskinan regional dan temporal.  Bab 3 berisi 
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penjelasan tentang dimensi kedua yaitu dimensi 

akses terhadap layanan pendidikan. Pada bab 

ini dijelaskan perkembangan akses masyarakat 

terhadap layanan pendidikan dasar dan berbagai 

permasalahan yang dihadapi di Indonesia selama 

ini. 

Bab 4 menjelaskan dimensi keempat yaitu 

kohesi sosial dan non diskriminasi. Pada bab 

ini dijelaskan mengenai masalah ketimpangan 

ekonomi Indonesia yang semakin parah yang 

diikuti oleh sengketa sosial di berbagai daerah. 

Pembahasan mengenai non diskriminasi tidak 

akan terlepas dari diskriminasi berdasarkan 

gender. Selain itu dalam bab ini juga disinggung 

mengenai akses masyarakat terhadap jaminan 

sosial, raskin dan asupan kalori sebaga proxy 

untuk melihat sejauhmana kebijakan pemerintah 

sensitif terhadap isu diskriminasi. 

Bab 5 menjelaskan tentang akses masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan. Pada bab ini 

dijelaskan perkembangan cakupan imunisasi, 

akses terhadap tenaga kesehatan, gizi buruk, 

air bersih, kontrasepsi dan tentu saja cakupan 

keanggotan jaminan layanan kesehatan. Bab 6 

menjelaskan dimensi pasar kerja dan lapangan 

kerja inklusif. Pada bab ini kami bahas secara  

detail mengenai tingkat pengangguran dan 

angkatan kerja di Indonesia selama dua puluh 

tahun terakhir. Bab ini juga menjelaskan akses 
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penduduk terhadap lapangan kerja sektor formal 

baik kelompok perempuan maupun difabel. 

Bab 7 menjelaskan tentang dimensi keadilan 

antar generasi yang kami lihat dari angka 

ketergantungan, ketersediaan panti wreda, akses 

balita terhadap air susu ibu eklusif, akses balita 

terhadap catatan sipil, layanan pendidikan anak 

usia dini dan tentu saja kebakaran hutan dan 

polusi lingkungan di 34 provinsi di Indonesia. Bab 

8 menjelaskan dimensi penegakan hukum yang 

kami lihat dari akses masyarakat terhadap akte 

kelahiran, prevalensi tindak kriminal, persentase 

tindak pidana dan penyelesaian berbagai tindak 

pidana. 

Bab 9 berisi dimensi demokrasi dan kelola 

kelembagaan yang baik. Pada bab ini kami 

jelaskan perkembangan pembangunan demokrasi 

Indonesia yang dilihat dari kebebasan sipil, 

perlindungan hak politik dan pembangunan 

lembaha demokrasi. Kami juga membahas 

mengenai isu korupsi dan politik dinasti di era 

reformasi. Bab 10 berisi tentang hasil penghitungan 

Indeks Keadilan Sosial Indonesia sebagai penutup 

buku ini.
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BAB 2. KEMISKINAN 

EKONOMI DAN KEADILAN 

SOSIAL 

Memang tudjuan terachir jang akan kita tjapai 

adalah keadilan sosial; jaitu masjarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pantja-Sila. Masjarakat 

dengan kekajaan jang berlimpah-limpah dimana 

tiap warganegara dapat mengenjam kebahagiaan 

lahir dan bathin. Masjarakat jang kita tudju 

adalah masjarakat jang madju dan modern 

dengan demokrasi ekonomi, artinya kemakmuran 

jang meningkat dan merata tanpa penindasan.

 Pd. Presiden Republik Indonesia Djendral Soeharto di depan 

Sidang DPR-GR 16 Agustus 1967, (Departemen Penerangan 

RI, hal.44, tahun 1967)
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Disparitas ekonomi antar wilayah di Indonesia 
merupakan persoalan yang sudah di teropong 
sejak awal, sejak formasi negara Indonesia 
diperbincangkan di antara para pendiri negara. 
Meskipun sekarang persoalan ini lebih dibaca 
sebagai doktrin ideologis, namun dalam sejarahnya 
formasi negara kesatuan atau negara integralistik 
yang berkontestasi dengan negara federal amat 
terkait dengan visi kesejahteraan antar wilayah.

Meskipun dalam wacana utama maupun 
sejarah Indonesia disebutkan bahwa negara 
federal hanya merupakan desain dari Pemerintah 
Belanda. Namun ide ini berkompetisi dengan 
negara kesatuan. Cita-cita untuk melakukan 
pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah 
masih merupakan ‘pekerjaan rumah’ bersama. 
Upaya desentralisasi melalui otonomi daerah, 
maupun beberapa format Daerah Istimewa 
(special region) merupakan langkah politis 
untuk menghadirkan jalan tengah. Upaya untuk 
memotong kesenjangan wilayah juga dilakukan 
dengan desentralisasi meskipun dampaknya 
belum lagi terlihat.

Fakta utama terkait kesenjangan ekonomi 
misalnya terkait fakta bahwa 70% uang di republik 
ini beredar di Jakarta. Sedangkan pola penguasaan 
sumber daya alam masih amat sentralistik. 
Bagaimana cara memeratakan kesejahteraan 
warga negara masih harus dikerjakan setelah 75 
tahun Indonesia merdeka. Peringatan ini sudah 
disampaikan oleh Bung Karno di tahun 1959 ketika 
ia mengingatkan bahwa ‘Rakjat dimana-mana 
dibawah kolong langit ini, tidak mau ditindas oleh 
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bangsa lain, tidak mau dieksploatir oleh golongan-
golongan apapun, meskipun golongan itu adalah 
dari bangsanja sendiri’ (Soekarno, 1959, hal.25).

Kemiskinan ekonomi adalah wujud 
ketidakadilan sosial yang paling mengakar dan 
mendasar. Disebut sebagai wujud ketidakadilan 
sosial yang paling mengakar karena kemiskinan 
ekonomi sering menjadi penyebab persoalan 
kemasyarakatan lainnya seperti kejahatan, 
sengketa dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. 
Dikatakan sebagai bentuk ketidakadilan yang 
paling mendasar karena kemiskinan ekonomi 
menyangkut tidak terpenuhinya kebutuhan dasar 
manusia baik pangan, sandang dan papan secara 
layak. 

Gambaran kemiskinan perkotaan di Indonesia (Sumber: 

Dokumen Pontas Indonesia, 2012). Pemandangan 

kemiskinan perkotaan seperti ini umum terlihat di berbagai 

kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Namun banyak 

diantara mereka yang sampai saat ini nasibnya tidak kunjung 

membaik bahkan terabaikan. Sebagian besar dari kaum 
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miskin tidak memiliki penghasilan jauh dari mencukupi untuk 

makan dan menghidupi keluarga sehari-hari.

Gambaran kemiskinan pedesaan di Indonesia (Sumber: 

Dokumen SindoNews Indonesia, 2008).  Wajah kemiskinan 

di pedesaan Indonesia yang sangat umum. Orangtua hidup 

sebatang kara karena anak-anaknya merantau di kota. 

Sebagian besar mereka mengandalkan hidupnya dari hasil 

kebun karena tidak memiliki uang pensiun dan tabungan hari 

tua apalagi asuransi kesehatan.

Merupakan tugas dan kewajiban negara untuk 
memberantas kemiskinan melalui kebijakan dan 
program-program pemerintah. Oleh karena itu, 
tidak ada satupun negara-negara di dunia ini 
yang tidak memiliki kebijakan dan program yang 
secara khusus ditujukan untuk pemberantasan 
kemiskinan. Meskipun dalam dalam berbagai 
kasus yang terjadi adalah banyak kebijakan dan 
program tersebut seringkali dibelokkan untuk 
kepentingan ‘politik’ elit penguasa. Buktinya, 
para elit ‘penguasa’ selalu menggaungkan 
isu kemiskinan sebagai alat untuk menarik 
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simpati masyarakat dalam pemilihan umum 
dengan memberikan janji-janji pemberantasan 
kemiskinan dalam manifesto politiknya. Walaupun 
pada akhirnya janji-janji politik tersebut sering ia 
khianati sendiri setelah ia terpilih dan berkuasa. 
Para politisi dan birokrat memahami betul bahwa 
isu pemberantasan kemiskinan penting tetapi 
seringkali mereka gagal dalam merealisasikannya.

Tidak terkecuali Negara Indonesia, sejak 

kemerdekaannya para pendiri dan pemimpin 

bangsa telah menjadikan pemberantasan 

kemiskinan sebagai salahsatu tujuan utama 

pembangunan nasional. Dasar negara Pancasila 

sila kelima butir kesepuluh menyatakan bahwa 

setiap warga negara Indonesia hendaknya suka 

melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan 

kemajuan yang merata serta berkeadilan sosial. 

Demikian pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 28h ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. 

Perlindungan terhadap fakir miskin pun 
ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 
Pasal 34 Ayat 1 yang mengamanatkan bahwa 
“Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara 
oleh negara”. Demikian pula Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 pasal 9 tentang Hak Asasi 
Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang 
berhak untuk hidup, mempertahankan hidup 
dan meningkatkan taraf kehidupannya. Semua 
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ini mengatur dan mengingatkan kita bahwa 
salahsatu tujuan didirikannya negara Indonesia 
adalah untuk mensejahterakan seluruh warganya 
dan sekaligus memberikan perlindungan dan 
pelayanan kepada warga miskin dan terlantar. 
Tentu saja melalui kebijakan dan program 
pemerintah.

Tentang kesejahteraan bersama Bung 
Hatta sebagai salah satu proklamator Republik 
Indonesia, dalam Ekonomi Terpimpin (Hatta, 1960, 
hal.42)  ia mengungkapkan sebagai berikut:

“Sekarang apa jang dimaksud dengan 
kesedjahteraan? Sukar melukiskan 
perbedaan jang tepat antara kesedjhateraan 
dan kebahagiaan. Tetapai pada umumnja 
dapat dikatakan, bahwa kesedjateraan adalah 
perasaan hidup jang setingkat lebih tinggi 
dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnja 
sedjahtera, apabila ia merasa senang, tidak 
kurang suatu apa dalam batas jang mungkin 
ditjapainya. Dijwanya tenteram, lahir dan batin 
terpelihara. Ia merasakan keadilan dalam 
hidupnja, tidak ada jang patut menimmbulkan 
iri-hatinja dan tidak ada gangguan menjiksa 
da bahaja kemiskinan jang mengantjam.”

Pemberantasan kemiskinan telah menjadi 
agenda pembangunan Indonesia bahkan sejak 
bangsa ini berdiri. Pada tahun 1959 hal ini 
diingatkan kembali lewat pidato kenegaraan Bung 
Karno pada tanggal 17 Agustus 1959 (Soekarno, 
1959, hal.25) ia menegaskan:
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“Dasar dan tudjuan Revolusi Indonesia adalah 
kongruen dengan Social Conscience of Man 
itu! Keadilan Sosial, Kemerdekaan individu, 
kemerdekaan bangsa, dan lain sebagainja 
itu, adalah pengedjwantahan daripada Social 
Conscience of Man itu, Keadilan sosial dan 
kemerdekaan adalah tuntutan budi-nurani 
jang universil.”

Lalu masih dalam pidato yang sama ia melanjutkan:

“Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit 
ini menuntut kebebasan dari kemiskinan, dan 
kebebasan dari rasa-takut, baik jang karena 
antjaman didalam-negeri, maupun jang 
karena antjaman luar-negeri.”

Dalam desain teknokrasi ketika Jenderal 
Soeharto memimpin (1970-1998) isu 
pemberantasan kemiskinan dikumandangkan 
oleh pemerintah melalui Inpres Nomor 5 Tahun 
1993 yang dikenal dengan nama Inpres Desa 
Tertinggal (IDT) yang memiliki sejarah kontroversial 
(Moeljarto, 2000). Terlepas dari berbagai 
kontroversinya, mobilisasi warga desa melalui 
Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang 
Taruna, dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 
telah menjadi catatan dunia yang menunjukkan 
keberhasilan program penanggulangan 
kemiskinan ekonomi di era Orde Baru. 

Dalam masa kepemimpinannya yang sangat 
pendek 1998-1999, BJ Habibie pun menjadikan 
Program Jaringan Penyelamatan Sosial (JPS) 
sebagai program andalan untuk mengatasi krisis 
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ekonomi kala itu (Sumodiningrat, 1999). Demikian 
pula ketika era Kyai Haji Abdurahman Wahid atau 
Gusdur (2000-2001) dan era Megawati (2001-
2004) yang identik dengan berbagai program 
subsidi untuk masyarakat miskin, mulai dari 
subsidi beras, bunga bank dan pupuk untuk 
orang miskin. 

Era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY, 
2004-2014) banyak diwarnai dengan program-
program pemberdayaan masyarakat seperti 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), 
Subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin), 
Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Askeskin/
Jamkesmas, Program Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) dan  Program Bantuan Langsung Sementara 
Masyarakat (BLSM). 

Jargon pemberantasan kemiskinan yang 
berbeda digaungkan oleh Joko Widodo (Jokowi, 
2014-2019) yang membungkus pemberantasan 
kemiskinan melalui Program Indonesia Pintar 
(PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program 
Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra) 
atau Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT), Program Dana Desa dan Program 
Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).

Tentang upaya pemerintah dalam memberan-
tas kemiskinan ekonomi di 34 Provinsi dan lebih 
dari 500 kabupaten/kota di Indonesia kita perlu 
mencermati lika-liku data terkait tren kemiskinan 
dari tahun 1990 hingga 2018.
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Tren kemiskinan di Indonesia 1990-2018

Satu-satunya sumber data tentang kemiskinan 
ekonomi orang Indonesia dikumpulkan oleh BPS 
setiap dua tahun sekali melalui Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas) Modul konsumsi. 
Statistisi BPS menggunakan sample sekitar 200-
300 ribu rumah tangga dan 1,2 juta orang yang 
tinggal di 34 provinsi dan 500 lebih kabupaten 
dan kota di Indonesia untuk memproyeksikan 
angka kemiskinan. Terlepas dari kontroversi yang 
sering muncul terhadap mutu data BPS namun 
data inilah yang dipakai oleh pemerintah sebagai 
bahan pembuatan kebijakan. Selain itu data inilah 
yang satu-satunya Indonesia miliki saat ini yang 
mencakup seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Perlu diketahui bahwa BPS menggunakan data 
pengeluaran rumah tangga dan bukan penghasilan 
rumah tangga untuk mengukur kemiskinan. 
Jadi BPS menggunakan pengeluaran rumah 
tangga sebagai proxy penghasilan rumah tangga 
untuk menghitung kemiskinan. Keputusan ini 
memiliki berbagai kelebihan dan juga kelemahan. 
Kelebihan menggunakan data pengeluaran rumah 
tangga sebagai indikator kemiskinan adalah 
mampu memberikan informasi yang lebih akurat 
khususnya untuk masyarakat Indonesia yang 
sebagian besar bermata pencaharian di sektor 
pertanian dan sektor informal dengan jumlah 
penghasilan yang tidak pasti dan rutin sebagaimana 
penghasilan pegawai negeri atau swasta. Oleh 
karena itu data mengenai penghasilan petani dan 
pekerja sektor informal yang dikumpulkan tidak 
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akurat karena petani dan pekerja sektor informal 
tidak mampu menghitung dan mengingat uang 
yang ia terima secara pasti setiap bulan atau 
tahunnya. Berbeda  dengan pengeluaran rumah 
tangga keluarga petani cenderung lebih mudah 
mengingat berbagai pengeluaran rumah tangga 
setiap bulannya. Selain itu, lebih mudah bagi 
pencari data untuk mengecek atau meninjau 
kembali apabila informasi yang diberikan petani 
meragukan. 

Namun demikian, data BPS modul konsumsi 
rumah tangga juga memiliki keterbatasan dimana 
pada modul ini tidak ditanyakan pengeluaran 
rumah tangga untuk barang-barang mewah. 
Dengan tidak adanya informasi mengenai belanja 
barang-barang mewah maka data BPS modul 
konsumsi hanya menjelaskan kemiskinan 
keluarga Indonesia pada umumnya dan tidak 
mampu menjelaskan siapa dan bagaimanakah 
konsumsi keluarga-keluarga terkaya di Indonesia. 
Kelemahan ini telah disadari oleh BPS sebelumnya 
dan tentu saja mengumpulkan data dan informasi 
mengenai konsumsi barang-barang mewah pada 
keluarga-keluarga terkaya di Indonesia bukan 
sesuatu hal yang mudah. 

BPS menyajikan berbagai data kemiskinan 
dengan berbagai ukuran konsumsi rumah tangga. 
Namun dalam pembahasan ini kita akan meng-
gunakan ukuran garis kemiskinan Internasion-
al yang ditetapkan oleh Bank Dunia yaitu $3.20 
PPP(Purchasing Power Parity) per hari per orang 
(Ravallion & Chen, 2017). Grafik 2.1 menunjukkan 
perkembangan proporsi penduduk dibawah garis 



61  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

kemiskinan In-
donesia tahun 
1990 sampai 
dengan 2018. 
Selama periode 
tersebut kemi-
skinan Indone-
sia mengalami 
penurunan cuk-
up drastis. Pada 
tahun 1990 leb-
ih dari setengah 
keluarga Indo-
nesia berada 
di garis kemi-

skinan. Angka ini naik drastis selama krisis hing-
ga mencapai 64%. Setelah itu berangsur-angsur 
turun. Pada tahun 2018 persentase kemiskinan 
Indonesia adalah 10% atau satu diantara sepuluh 
keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan.  

Tanpa mengecilkan masih banyaknya 
keluarga Indonesia yang masih hidup dibawah 
garis kemiskinan capaian ini adalah prestasi 
pembangunan  Indonesia. Inilah yang menjadi 
dasar Bank Dunia memasukkan Indonesia bukan 
lagi sebagai negara berpenghasilan menengah 
bawah (low middle income countries) namun 
sebagai negara berpenghasilan menengah atas 
(upper middle income countries). Prestasi dalam 
menurunkan angka kemiskinan ini juga telah 
dicatat oleh para ekonom dunia maupun badan 
internasional sehingga mereka banyak mengutip 
Indonesia sebagai contoh negara berkembang yang 
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cukup berhasil dan berpengalaman mengentaskan 
kemiskinan ekonomi (Booth, 1993; Hanandita & 
Tampubolon, 2016; Pradhan, Suryahadi, Sumarto, 
& Pritchett, 2000; Van Leeuwen & Földvári, 2016).

Tren penurunan kemiskinan secara nasional 
tersebut juga terlihat di 34 provinsi di enam 
pulau nusantara tentu saja dengan perbedaan 
kemampuan masing-masing dalam percepatan 
penurunan kemiskinan. Grafik 2.2 menjelaskan 
tren kemiskinan di sepuluh provinsi di Sumatra. 
provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Bengkulu 
bersama-sama dengan provinsi Lampung masih 

menjadi kantung 
k e m i s k i n a n 
di Sumatra. 
Namun, Provinsi 
L a m p u n g 
memiliki kinerja 
yang lebih baik 
d iband ingkan 
p r o v i n s i 
B e n g k u l u 
s e h i n g g a 
pada tahun 
2019 provinsi 
ini mampu 
m e n u r u n k a n 
p e r s e n t a s e 

kemiskinan hingga hampir 9% (dari sekitar 22% 
pada tahun 2007 sampai dengan 13% pada 
tahun 2019). Sedangkan Bengkulu hanya mampu 
menurunkan persentase kemiskinan pada periode 
yang sama sekitar 5%. Walaupun Nangroe Aceh 
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Darussalam mampu menurunkan kemiskinan 
hingga sekitar 13% namun provinsi ini masih 
menjadi provinsi termiskin di pulau ini. 

Masih tingginya angka kemiskinan di Nangroe 
Aceh Darussalam tentunya tidak terlepas dari se-
jarah konflik yang berkepanjangan dan bencana 
tsunami 2004 di provinsi ini (World Bank, 2008). 
Konflik yang terjadi berlarut-larut antara Gerakan 
Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia 
yang dimulai sejak Orde Lama diperburuk Orde 
Baru telah menyebabkan sendi-sendi kehidupan 
masyarakat dan pembangunan di provinsi ini ti-
dak berjalan dengan baik. Baru semenjak Undang 
Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) disahkan 
pada tahun 2006 konflik tersebut berangsur-ang-
sur surut. 

Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang 
ditandatangani ketika pemerintahan Susilo Bam-
bang Yudhoyono memberikan pengakuan akan 
keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh se-
bagai serambi Mekah Indonesia. Undang-Un-
dang ini merupaan suatu bentuk rekonsiliasi 
secara bermar- tabat menuju pembangunan so-
sial, ekonomi serta politik di Aceh secara berke-
lanjutan. Melalui Undang-Undang ini juga diatur 
mengenai pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) 
untuk mempercepat  pembangunan NAD. Latar-
belakang krisis keamanan yang berkepanjangan 
dan bencana tsunami 2004 di NAD inilah yang 
oleh banyak para ahli dikutip sebagai penyebab 
mengapa kemiskinan di NAD sampai saat ini ma-
sih tinggi walaupun Provinsi ini sebenarnya kaya 
akan sumber-sumber daya alam (Rist, 2010; Thor-
burn, 2009). 
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Persentase kemiskinan terendah di Suma-
tra ditemui di provinsi Kepulauan Bangka Be-
litung dan Kepulauan Riau. Selama kurun waktu 
satu dekade dua provinsi ini mampu menurunk-
an persentase kemiskinan hingga dibawah 10%. 
Pada tahun 2007, persentase kemiskinan di 
Kepulauan Bangka Belitung adalah 9.5%, angka 
ini turun menjadi 4.6% pada tahun 2019. Demiki-
an pula Kepulauan Riau pada tahun 2007 persen-
tase kemiskinan masih pada angka 10.3% tetapi 
kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 5.9%. 
Beberapa catatan ekonom menjelaskan bahwa 
rendahnya kemiskinan di kedua provinsi ini tidak 
terlepas dari lokasi kedua provinsi yang strate-
gis dengan pusat perdagangan negara Singapura 
yang merupakan salahsatu hub perdagangan dan 
keuangan di Asia dan Asia Tenggara serta pesat-
nya perkembangan berbagai investasi usaha baik 
lokal maupun internasional yang mampu menyer-
ap tenaga kerja di kedua provinsi ini selama dua 
puluh tahun terakhir (Esmara, 1975; Ford & Ly-
ons, 2006; Peachey, Perry, & Grundy-Warr, 1998).

Bagaimanakah dengan perkembangan kemi-
skinan di pulau Jawa dan Bali? Grafik 2.3 men-
jelaskan perkembangan kemiskinan di ketujuh 
provinsi yang ada di Jawa dan Bali. DKI Jakar-
ta adalah provinsi yang paling makmur se-pulau 
Jawa dan tidak hanya se-pulau Jawa tetapi juga 
se-Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan dan ibu 
kota negara, DKI Jakarta telah menjelma menja-
di pusat bisnis dan industi Indonesia. Kamar Da-
gang Indonesia (Kadin) mencatat bahwa lebih dari 
70% perputaran uang di Indonesia terjadi di DKI 
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Jakarta (Forbes, 
2004). Inilah 
salahsatu ala-
san mengapa 
provinsi ini ada-
lah provinsi yang 
paling makmur 
di Indonesia. 
Bali mendudu-
ki posisi kedua 
sebagai provinsi 
dengan persen-
tase kemiskinan 
terendah di 
Jawa dan Bali. 

Bali terkenal dengan industri wisatanya. Berbagai 
investasi lokal maupun internasional berkembang 
pesat di Bali bahkan sampai terkenal di dunia In-
ternasional. Bali sering dijadikan sebagai contoh 
keberhasilan pembangunan pariwisata di Indone-
sia. 

Jawa Barat menduduki peringkat selanjutnya. 
Dalam  satu dekade provinsi ini mampu 
menurunkan kemiskinan sampai dengan 6.9% 
dari 13.5% di tahun 2007. DI Yogyakarta adalah 
provinsi dengan persentase penduduk miskin 
terbesar di Jawa di tahun 2019. Apabila pada 
tahun 2007, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah 
provinsi yang memiliki persentase kemiskinan 
terbesar maka pada tahun 2019 posisi tersebut 
diambil alih oleh DIY. Pada tahun 2019 satu 
diantara sepuluh keluarga di DI Yogyakarta (11.7%) 
adalah keluarga miskin. Melonjaknya angka 
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kemiskinan di DIY tidak terlepas dari berbagai 
bencana yang terjadi di provinsi ini mulai dari 
gempa bumi sampai dengan meletusnya Gunung 
Merapi di tahun 2010 yang mengakibatkan 
dampak luar biasa bagi kehidupan sosial dan 
ekonomi masyarakat DI Yogyakarta bahkan 
sampai saat ini.

Gambar potret kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (Sumber: 

Dokumentasi DianTimur, 2008). Pada abad milenial ini masih 

kita temui satu diantara lima keluarga yang tinggal di Nusa 

Tenggara Timur adalah keluarga miskin. 

Kasus kemiskinan di Nusa Tenggara khu-
susnya provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 
unik (Grafik 2.4). Walaupun secara umum terjadi 
penurunan persentase kelu- arga miskin di provin-
si ini namun terjadi fluktuasi kemiskinan selama 
periode 2007-2019 dimana fluktuasi ini tidak ter-
jadi di provinsi lainnya. Penurunan terjadi dari ta-
hun 2007 sampai dengan 2014 dari 27.5% sampai 
dengan 19.7%. Namun pada tahun 2015 angka ini 
melonjak tajam hingga 22.6% atau dua diantara 
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sepuluh kelu-
arga di provinsi 
ini adalah kel-
uarga miskin. 
Kemiskinan di 
NTT tidak ha-
nya menjadi per-
hatian nasional 
bahkan menjadi 
perhatian dun-
ia (Barlow & 
Gondowarsito, 
2009). Beberapa 
pengamat inter-
nasional bahkan 

menyebut Nusa Tenggara Timor sebagai Afrikanya 
Asia (Booth, 2004).  

Walaupun telah banyak riset dan kajian 
tentang kemiskinan dilakukan di provinsi ini 
namun provinsi ini masih saja menjadi yang paling 
miskin di Indonesia setelah Papua dan Papua 
Barat. Berbagai catatan telah mengulas berbagai 
faktor yang menyebabkan kemiskinan di provinsi 
ini. Dari sisi ekonomi dijelaskan faktor utama 
penyebab kemiskinan adalah nilai tukar petani yang 
rendah dan inflasi bahan-bahan pokok makanan 
yang tinggi (Barlow & Gondowarsito, 2009). Dari 
sisi geografi para pengamat menjelaskan kondisi 
tanah yang gersang dan tandus, kekeringan dan 
rawan pangan menjadi masalah rutin di NTT. 
Walaupun di provinsi ini banyak ditemukan 
sumber daya alam tambang namun masih 
sedikit investor yang tertarik berinvestasi. Belum 
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terbangunnya fasilitas dan infrastruktur dasar 
yang memadai serta kompetensi sumber daya 
manusia yang masih rendah juga sering dicatat 
sebagai sumber-sumber penyebab kemiskinan di 
NTT. Tingginya tingkat migrasi kaum terdidik NTT 
juga sering disorot menjadi penyebab lambannya 
upaya penanggulangan kemiskinan di provinsi 
ini. Sudah sering terdengar banyak tokoh, pakar 
dan para cendekia yang berasal dari NTT namun 
sebagian besar mereka memilih untuk hijrah dari 
kampung halamannya. Analisis lain menjelaskan 
fenomena kemiskinan akut ni tidak terlepas dari 
buruk tata kelola pemerintahan daerah yang ada 
(Booth, 2003). Berbagai kebijakan dan program 
penanggulangan kemiskinan daerah selama ini 
tidak tepat sasaran (Barlow, Bellis, & Andrews, 
2017).

Berbeda cerita dengan tetangganya Nusa 
Tenggara Barat (NTB) dimana tren penurunan 
kemiskinan semakin membaik sejak 2007. Pada 
tahun 2019 persentase kemiskinan di NTB adalah 
14.6% atau menurun hampir 11% sejak tahun 
2007. Penurunan angka kemiskinan di NTB ini 
tidak terlepas dari perkembangan perekonomian 
dan bisnis khususnya wisata dan pertambangan 
di daerah ini sejak sepuluh tahun terakhir. 
Kedekatan wilayah dengan Bali memudahkan 
investor masuk ke NTB untuk mengembangkan 
bisnis pariwisata yang belum tergarap di provinsi 
ini. Walaupun wilayah ini sempat terkena gempa 
bumi pada tahun 2018. Pada tanggal 19 Agustus 
2018, gempa berkekuatan M 6,9 mengguncang 
Lombok Nusa Tenggara Barat ketika di ibukota 
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negara waktu itu sedang menjadi tuan rumah Asian 
Games 2018. Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) mencatat 14.940 rumah 
mengalami kerusakan dan 555 orang meninggal 
dunia (Adha, 2019). Namun bencana alam ini tidak 
berpengaruh sangat besar bagi perekonomian NTB 
karena proses pemulihan yang cepat dan berbagai 
pasokan bahan makanan dan non makanan yang 
tetap mengalir lancar paska bencana. 

Kalimantan memiliki persentase kemiskinan 
terendah secara nasional. Kemiskinan di kelima 
provinsi di pulau ini dibawah rerata persentase ke-
miskinan nasional sejak tahun 2007. Sama den-
gan provinsi lainnya, kemiskinan di Kalimantan 
mengalami penurunan yang signifikan khususn-
ya para periode 2007 sampai dengan 2009 dima-
na persentase kemiskinan turun dari 4% sampai 
de-ngan 6% (Grafik 2.5). Setelah periode itu an-
gka kemiskinan 
tetap turun 
namun han-
ya berkisar 2% 
sampai dengan 
3% saja. Persen-
tase kemiskinan 
terbesar masih 
berada di Kali-
mantan Barat 
sedangkan yang 
terkecil ada di 
Kalimantan Se-
latan. Sejar-
ah Kalimantan 
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Barat sangat lekat dengan konflik etnik antara 
suku Dayak (asli) dan suku Madura (pendatang). 
Konflik antar etnik telah menyebabkan inves-
tor enggan masuk wilayah ini. Mereka memilih 
wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur yang relatif lebih aman. Selain isu kea-
manan dan konflik antar etnik, buruknya infra-
struktur publik yang ada di Kalimantan Barat 
menyebabkan perekonomian di provinsi ini tidak 
berkembang secepat provinsi lainnya. Kalimantan 
adalah provinsi yang kaya sumber daya alam baik 
hutan maupun tambang. Dengan iklim tropisnya 
wilayah ini juga memiliki potensi pertanian yang 
luar biasa. Selain itu wilayah ini tidak terletak da-
lam jalur sabuk bencana sehingga bencana alam 
seperti gempa bumi dan meletusnya gunung bera-
pi hampir sama sekali tidak terjadi.

Sama seperti pulau lainnya penurunan kemi-
skinan juga terjadi di seluruh provinsi di Sulawe-
si (Grafik 2.6). Namun demikian kalau kita amati 
dengan seksama, sejak tahun 2015 penurunan 
persentase kemiskinan di Sulawesi khususnya di 
Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan 
Sulawesi Barat tidaklah menggembirakan. Walau-
pun sudah berhasil menurunkan jumlah keluar-
ga miskinnya secara drastis selama kurun waktu 
dua puluh tahun terakhir, Gorontalo masih men-
jadi provinsi dengan persentase jumlah penduduk 
miskin terbesar di Sulawesi. Pada tahun 2007 
hampir tiga dari sepuluh keluarga di provinsi ini 
miskin. Pada tahun 2019 jumlah ini berkurang 
setengahnya walaupun Gorontalo masih menja-
di provinsi termiskin di Sulawesi. Banyak faktor 
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yang menyebab-
kan Gorontalo 
miskin namun 
faktor alam dan 
s u m b e r d a y a 
manusia sering 
disebut sebagai 
penyebab uta-
ma. Wilayah ini 
juga merupa-
kan salahsatu 
wilayah rawan 
bencana alam 
di Indonesia. 
Wilayah termi-

skin kedua di Sulawesi adalah Sulawesi Tengah. 
Sulawesi Tengah memang berbeda dengan provin-
si-provinsi lain di pulau ini karena sejarah konf-
liknya. Konflik yang terjadi di Poso pada tahun 
1998-2003 masih menyisakan luka-luka sosial 
yang belum bisa disembuhkan sehingga menyu-
litkan wilayah ini untuk berkembang (Schulze, 
2017). 

Diantara keenam provinsi di Sulawesi, provinsi 
Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan adalah dua 
provinsi dengan persentase kemiskinan terendah. 
Kemiskinan di dua provinsi ini berada dibawah 
rerata kemiskinan nasional. Sulawesi Utara adalah 
provinsi yang sangat kaya akan sumber daya alam 
mulai dari gas alam dan emas. Sumber daya alam 
pertanian dan hutan pun berlimpah di provinsi ini 
mulai dari kelapa, cengkeh dan rempah-rempah. 
Provinsi ini juga termasuk dari destinasi wisata 
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unggulan nasional khususnya di Kota Manado. 
Sedangkan Sulawesi Selatan sudah termasyur 
sejak dulu kala menjadi pusat perdagangan 
dan perekonomian wilayah Indonesia Timur. 
Khususnya Kota Makassar pertumbuhan ekonomi 
kota ini berkembang pesat selama sepuluh tahun 
terakhir. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kota 
Makassar pada tahun 2018 mencapai 8,23 persen 
melebihi pertumbuhan ekonomi Sulawesi yang 
ada diangka 7,07 persen. Tingginya pertumbuhan 
ekonomi di Kota Makassar ini tidak terlepas dari 
meningkatnya jumlah uang yang beredar di kota 
ini yang tercatat sebesar 160,76 triliun lebih. 
Dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 
100,39 triliun (BPS Makasar, 2018). 

Kemiskinan di Maluku dan Papua semenjak 
tahun 2007 juga mengalami penurunan yang 
cukup berarti khususnya di Papua Barat (Grafik 
2.7). Pada tahun 
2007 hampir 
lima dari sep-
uluh keluarga 
di Papua Barat 
adalah keluar-
ga miskin. Na-
mun kondisi ini 
sangat berbeda 
duabelas tahun 
kemudian dima-
na ditemukan 
dua dari sep-
uluh keluarga 
di Papua Barat 
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yang miskin. Penurunan kemiskinan yang cuk-
up tajam terjadi juga di Papua dan Maluku wa-
laupun tidak secepat yang terjadi di Papua Barat. 
Pembangunan sarana dan prasarana publik yang 
dilakukan di provinsi ini selama sepuluh tahun 
terakhir serta pelaksanaan otonomi khusus yang 
menggelontorkan dana 3 Triliun rupiah pertahun 
di provinsi ini telah membawa kemajuan pemba-
ngunan ekonomi yang cukup berarti bagi warga 
Papua Barat khususnya dan pulau Papua pada 
umumnya. Di pulau ini, Papua masih menjadi 
provinsi yang paling miskin dengan persentase 
kemiskinan mendekati 30% atau kuranglebih tiga 
dari sepuluh keluarga yang tinggal di Papua ada-
lah miskin.   

Maluku Utara yang berdiri sejak tahun 1999 
adalah provinsi termakmur di pulau ini dengan 
persentase kemiskinan dibawah lima persen, 
jauh dari rerata persentase kemiskinan nasional. 
Berbagai catatan menunjukkan bahwa Maluku 
Utara menyimpan potensi ekonomi yang sangat 
kuat dan letaknya yang sangat strategis di 
bibir Samudra Pasifik memungkinkan Provinsi 
ini menjadi pusat perdagangan wilayah timur. 
Provinsi ini tidak hanya kaya akan rempah-rempah 
dan sumber daya laut tetapi memiliki kekayaan 
sumber daya pertanian yang cukup besar serta 
pertambangan khususnya emas dan nikel. Kondisi 
ini berbeda dengan saudaranya Maluku yang 
persentase kemiskinannya masih tinggi. Hampir 
dua diantara keluarga yang tinggal di provinsi 
ini adalah keluarga miskin. Sejarah konflik telah 
menyebabkan sulit berkembangnya wilayah ini. 
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Sejumlah sejarawan, ilmuwan dan peneliti sosial 
bahkan menyebut tragedi kemanusian yang 
terjadi di Maluku sebagai akibat dari konflik antar 
agama Kristen dan Muslim sebagai tragedi konflik 
antar agama terbesar dan terparah dalam sejarah 
sosial dan politik Indonesia (Schulze, 2017).

Setelah kita memahami bersama-sama 
mengenai dinamika perkembangan kemiskinan 
ekonomi di 34 provinsi di Indonesia yang 
menunjukkan secara gamblang adanya 
penurunan persentase kemiskinan di semua 
provinsi tidak terkecuali selama periode tersebut 
maka selanjutnya kita akan mengkaji lebih detail 
mengenai kemiskinan perempuan, anak dan 
orang tua atau lansia. Mengapa ini penting karena 
mereka adalah kelompok-kelompok yang selama 
ini termarginalisasikan oleh struktur sosial dan 
politik. Mereka adalah kelompok yang selama ini 
tidak diberlakukan secara adil. Bagaimanakah 
kondisi kemiskinan ekonomi mereka, marilah kita 
diskusikan bersama-sama.

Kemiskinan perempuan, anak dan orang tua di 

Indonesia 2012-2018

Kami menggunakan dua sumber data yaitu 
Susenas Modul Konsumsi tahun 2012 dan 2018 
untuk menjelaskan kemiskinan perempuan, anak 
dan orang tua. Sengaja kami menggunakan data 
ini karena ingin memotret dinamika kemiskinan 
perempuan, anak, dan orang tua di Indonesia 
selama lima tahun terakhir yang mewakili era 
akhir tahun pemerintahah Presiden Susilo 
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Bambang Yudhoyono dan akhir periode pertama 
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain 
alasan tersebut keputusan menggunakan dua 
sumber data juga dilatarbelakangi alasan praktis 
ketersediaan data yang dimiliki oleh penulis untuk 
penulisan sub bab ini.

Mengapa kemiskinan perempuan? Dalam 
isu gender dan kemiskinan dipahami bahwa 
rumah tangga merupakan salahsatu sumber 
diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan 
(Cagatay, 1998). Ketidaksetaraan didalam alokasi 
sumberdaya dalam rumah tangga menyebabkan 
laki-laki dan perempuan mengalami kemiskinan 
yang berbeda. Masih kuatnya budaya patriarkhis 
dalam masyarakat menempatkan perempuan 
selalu dibelakang pada peran-peran domestiknya. 

Demikian juga diruang publik, kemiskinan 
perempuan sering dikaitkan dengan tertutupnya 
ruang-ruang partisipasi bagi perempuan dalam 
pengambilan keputusan yang sifatnya formal 
bagi perempuan. Bagi perempuan seringkali 
konsep ruang publik diartikan sebagai tempat 
kerja atau tempat berusaha bukannya forum-
forum di dalam komunitas (Momsen, 2019). 
Keterlibatan perempuan dalam ruang publik pun 
biasanya terbatas dan dibatasi pada peran-peran 
domestiknya seperti dharma perempuan, Program 
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan 
Terpadu (Posyandu) dan sejenisnya. Persoalan 
perempuan dalam pembangunan pun semakin 
komplek karena seringkali kebijakan dan program 
pembangunan tidak berpihak pada perempuan. 
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Gambar potret kemiskinan perempuan di Indonesia (Sumber: 

Dokumentasi Sahabatkeluarga, 2007). Potret kemiskinan 

perempuan seperti ini masih sering kita lihat di daerah 

pedesaan Indonesia. Perempuan muda dibawah umur 

dengan anaknya. Pada abad milenial ini perkawinan dibawah 

umur masih sering terjadi di Indonesia.

Program pembangunan secara formal 
memberikan akses yang lebih besar kepada 
laki-laki dan karena sumber-sumber daya 
pembangunan yang penting dikuasai dan dikelola 
laki-laki maka marginalisasi perempuan dalam 
pengambilan keputusan dan implementasi 
program terjadi. Bagi perempuan yang terlibat 
dalam ruang kerja publik marginalisasi dan 
diskriminasi pun masih sering terlihat. Belum 
terpenuhinya hak-hak kerja pekerja perempuan, 
upah dan tunjangan yang lebih rendah, ijin cuti 
melahirkan dan tunjangan melahirkan seringkali 
masih belum diberikan secara layak. Kemiskinan 
perempuan merupakan bentuk ketidakadilan 
sosial yang tidak hanya disebabkan oleh kultur 
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budaya tetapi juga oleh struktur sosial politik 
yang ada dalam masyarakat.   

      Negara telah melindungi hak-hak perempuan 
secara formal dalam Undang-Undang. Kesetaraan 
gender bahkan sudah diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya”. Begitu pula 
dalam Undang-Undang Diskriminasi terhadap 
Perempuan yang tertulis dalam Lembaran Negara 
Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3277 Pasal 2 butir b dan c. Dalam 
butir b disebutkan bahwa negara perlu “membuat 
peraturan perundang-undangan yang tepat 
dan langkah tindak lainnya termasuk sanksi-
sanksi dimana perlu, melarang segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan”. 

Dalam butir c disebutkan bahwa negara perlu 
“menegakkan perlindungan hukum terhadap 
hak-hak perempuan atas dasar yang sama 
dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui 
pengadilan nasional yang kompeten dan badan-
badan pemerintah lainnya, perlindungan yang 
efektif terhadap perempuan dari setiap tindakan 
diskriminasi”. Sementara itu dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia juga memuat pasal-pasal yang 
mendukung aksi anti diskriminasi terhadap 
perempuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 
20 Ayat 2 yang berbunyi “Perbudakan atau 
perhambaan, perdagangan budak, perdagangan 
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perempuan dan segal perbuatan berupa apapun 
tujuannya serupa, dilarang. Dalam Pasal 48 
selanjutnya diatur bahwa “Perempuan berhak 
memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua 
jenis, jenjang dan jalur pendidikan…”. Dalam 
Pasal 49 ditegaskan bahwa “Perempuan berhak 
memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, 
jabatan dan profesi…[memperoleh] perlindungan 
khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau 
profesinta terhadap hal-hal yang mengancam 
keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan 
dengan fungsi reproduksi perempuan…dijamin 
dan dilindungi oleh hukum”. 

Patut disyukuri bahwa data BPS 2012 dan 
2018 menunjukkan turunnya kemiskinan per-
empuan di Indonesia (Grafik 2.8). Apabila pada 
tahun 2012, persentase kemiskinan perempuan 
di Indonesia pada angka 11% maka pada tahun 
2018 turun 
menjadi 9%. An-
gka ini apabila 
diproyeksikan 
dengan total 
jumlah pen-
duduk perem-
puan di Indone-
sia pada tahun 
2018 yang men-
capai 131.88 
juta jiwa adalah 
11,86 juta per-
empuan miskin. 
Walaupun terja-
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di penurunan persentase kemiskinan perempuan 
dari tahun 2012, kesenjangan kemiskinan antar 
gender tahun 2018 nampak sedikit melebar. Ini 
artinya percepatan penurunan kemiskinan laki-la-
ki di periode pertama pemerintahan Joko Widodo 
sedikit lebih cepat dibandingkan penurunan ke-
miskinan  perempuan. Hal ini apabila dibanding-
kan dengan kondisi kemiskinan pada masa akhir 
pemerintahan SBY. 

Masih besarnya persentase kemiskinan 
perempuan di Indonesia tidak terlepas dari 
akses mereka terhadap pendidikan, data BPS 
menunjukkan bahwa rerata perempuan di 
Indonesia hanya berpendidikan sampai kelas 
tujuh atau kelas dua Sekolah Menengah Pertama 
(SMP). Masih banyak perempuan yang tidak bisa 
menyelesaikan pendidikan SMP dan hanya memiliki 
ijasah Sekolah Dasar (SD). Situasi ini tentunya 
menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja 
perempuan menjadi rendah. Berdasarkan data 
Sakernas 2017, tingkat partisipasi angkatan kerja 
perempuan di Indonesia adalah 50 sedangkan laki-
laki mencapai 83. Dari jumlah total tenagakerja, 
perempuan pada umumnya bekerja di sektor 
informal dengan persentase terbesar bekerja di 
sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan 
hingga mencapai 28 persen selanjutnya sektor 
pedagangan skala besar dan skala kecil sebesar 
23 persen (BPS, 2019). 

Data Sakernas 2016 juga menunjukkan bahwa 
meskipun perempuan memiliki tingkat pendidikan 
yang sama upah yang mereka terima lebih rendah 
dibandingkan pria. Tentunya ini tidak terlepas 
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dari rendahnya perlindungan hukum di sektor 
informal. Walaupun demikian perempuan yang 
bekerja di sektor informal memiliki sumbangan 
terbesar bagi pembangunan usaha mikro dan kecil 
di Indonesia. Data BPS 2016 menunjukkan hampir 
70 persen usaha mikro dan kecil di Indonesia di 
kelola oleh perempuan. Di sektor formal, akses 
perempuan untuk memperoleh pekerjaan masih 
terhambat tidak hanya karena pendidikan tetapi 
juga faktor budaya.  Misalnya masih kuatnya 
budaya perempuan yang ingin bekerja di luar 
rumah harus meminta ijin kepada keluarga, 
beban ganda yang dimiliki oleh perempuan 
yang bekerja, dan masih kuatnya pembagian 
peran berdasarkan gender yang mengakibatkan 
perempuan diasosiasikan dengan kegiatan yang 
berada di dapur atau sektot domestik. 

Dimanakah kantong-kantong kemiskinan per-
empuan di Indonesia? Grafik 2.9 menunjukkan 
distribusi kemiskinan perempuan di Indonesia ta-
hun 2018. Kemiskinan perempuan terbesar masih 
berada di Nusa Tenggara Timur. Hampir satu di-
antara empat perempuan yang tinggal di provinsi 
ini adalah miskin. Berbagai catatan menjelaskan 
faktor penyebab utama kemiskian perempuan di 
provinsi ini diantaranya adalah semakin banyak-
nya perempuan yang harus menjadi kepala rumah 
tangga karena suami merantau atau suami min-
inggal dunia. Gorontalo menduduki peringkat mi-
skin terbesar berikutnya. 23% dari total penduduk 
perempuan yang tinggal di provinsi ini adalah mi-
skin. Hampir sama dengan NTT, beberapa catatan 
juga menunjukkan tingginya kemiskinan perem-
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puan disebabkan 
oleh meningkat-
nya jumlah kepa-
la rumah tangga 
perempuan atau 
janda. Hampir 
sama dengan 
profil kemiskinan 
nasional, DKI Ja-
karta, Bangka 
Belitung dan Ka-
limantan Timur 
adalah provinsi 
dengan persen-
tase kemiskinan 

perempuan terkecil di Indonesia. Selain faktor 
lokasi yang strategis, Bangka Belitung dan Kali-
mantan Timur memang sudah sejak lama terke-
nal sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya 
alam.

Selain kemiskinan perempuan, kami juga 
menggunakan kemiskinan anak dan orangtua 
sebagai indikator dalam penyusunan indek 
keadilan sosial ini. Anak dan orangtua mewakili dua 
generasi dimana anak-anak kita adalah harapan 
dan penerus generasi sedangkan orangtua adalah 
mereka yang berjasa telah membangun generasi 
muda. Kemiskinan anak dan orangtua adalah 
bentuk ketidakadilan sosial karena mereka inilah 
kelompok yang paling rentan di masyarakat. 
Perkembangan fisik, mental dan sosial seseorang 
terjadi pada masa anak-anak. Namun, mereka 
belum mampu memenuhi kebutuhan dasar 
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mereka secara mandiri. Sebaliknya orangtua, 
secara fisik, mental dan sosial mereka adalah 
orang yang rentan dan lemah. Namun, mereka 
sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan 
dasar mereka secara mandiri.

Gambar potret kemiskinan anak di Indonesia (Sumber: 

Dokumentasi Malangtoday, 2015). Pada bulan Juli 2017 BPS 

bekerjasama dengan UNESCO merilis analisis kemiskinan 

anak dan deprivasi hak-hak dasar anak di Indonesia. Pada 

tahun 2016 tercatat 13,3 persen anak Indonesia hidup dalam 

belenggu kemiskinan. Angka ini apabila diproyeksikan dengan 

jumlah anak-anak di Indonesia pada tahun yang sama yang 

jumlahnya sebesar 83 juta anak maka akan mencapai 10,9 

juta jiwa. Ini adalah angka yang sangat besar ! 

Sebagai salah satu negara yang sudah 
meratifikasi Konvensi Hak Anak tentunya 
pemerintah Indonesia dituntut mampu 
memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan 
perlindungan anak-anak Indonesia. Mengacu 
pada konvensi tersebut, hak-hak anak tidak hanya 
terbatas pada pemenuhan kebutuhan finansial 
semata tetapi juga berbagai dimensi yang terkait 
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erat dengan kehidupan mereka seperti tempat 
tinggal yang layak, pendidikan dan legalitas 
status. 

Gambar potret kemiskinan anak di Papua (Sumber: 

Dokumentasi Republika, 2018). Kemiskinan anak di Papua 

pada di abad milenial ini adalah bentuk kegagalan pemerintah 

dalam menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia di tanah Papua. Ketika banyak anak di perkotaan 

mampu menikmati bangku sekolah dan makan makanan yang 

bergizi dengan mudah, ditempat lain kondisi kekurangan gizi 

masih sering terjadi.

Beberapa catatan menjelaskan berbagai faktor 
penyebab kemiskinan anak ekstrem di Indonesia 
ini. Namun demikian dari berbagai catatan 
tersebut faktor demografi dan karakteristik rumah 
tangga adalah faktor dominan yang menjadi 
penyebabnya. Anak-anak miskin pada umumnya 
tinggal di rumah tangga miskin dengan jumlah 
anggota keluarga banyak. Satu dari empat anak 
yang tinggal pada rumah tangga dengan jumlah 
anggota rumah tangga lebih dari tujuh orang 
hidup dibawah garis kemiskinan. Kondisi anak 
menjadi semakin buruk apabila mereka tinggal 
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di keluarga besar dengan hanya sedikit orang 
dewasa yang bekerja. 

Situasi kemiskinan anak yang memprihatinkan 
ini tidak hanya terjadi di perkotaan dan Jawa tetapi 
juga terjadi di pedesaan dan pulau-pulai di luar 
Jawa. Pada bulan April 2018 kita digemparkan 
oleh insiden gizi buruk yang menimpa anak-
anak Asmat di Papua. Pelapor khusus hak atas 
pangan dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebut kasus 
gizi buruk yang terjadi di suku pedalamanan 
Asmat tersebut sebagai insiden tragis. Hanya 
dalam waktu beberapa bulan 66 anak meninggal 
karena campak dan 6 lainnya meninggal akibat 
kekurangan gizi. Fenomena gizi buruk ini tidak 
hanya terjadi di Papua tetapi juga terjadi di 
provinsi lainnya seperti Nusa Tenggara Timur 
pada beberapa tahun terakhir.

Pendidikan juga menjadi faktor dominan 
penyebab kemiskinan anak. Anak-anak usia  
7-17 tahun yang tidak mampu mengenyam 
bangku pendidikan sampai dengan Sekolah 
Dasar di Indonesia masih sebesar 23,09 persen. 
Kelompok ini berisiko menjadi miskin dua kali 
lipat dibandingkan dengan anak usia yang sama 
yang mampu mengenyam pendidikan. Anak-anak 
miskin pada umumnya berasal dari orangtua yang 
berpendidikan rendah. Lebih dari separoh anak 
miskin di Indonesia hidup berasal dari orangtua 
yang berpendidikan Sekolah Dasar atau lebih 
rendah.
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Kemiskinan anak di Indonesia memang sema-
kin berkurang dari sekitar 14,8% pada tahun 2012 
turun menjadi sekitar 11.4% pada tahun 2018. 
Grafik 2.10 menunjukkan penurunan persentase 
anak usia 0-17 tahun yang tinggal di rumah tang-

ga miskin atau 
sering disebut 
sebagai kemi-
skinan moneter. 
Rumah tangga 
miskin didefi-
nisikan sebagai 
rumah tangga 
yang rata-ra-
ta pengeluaran 
per kapita per 
bulan berada di 
bawah garis ke-
miskinan (BPS, 
2017). Walau-

pun terjadi penurunan kemiskinan pada periode 
tersebut, persentase kemiskinan anak masih leb-
ih besar dibandingkan kemiskinan yang terjadi 
pada kelompok lanjut usia atau lansia dan kelom-
pok dewasa. Fakta ini adalah masalah yang seri-
us karena kemiskinan anak menyangkut kualitas 
generasi penerus bangsa.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Su-
lawesi Tenggara dan Papua adalah kantong-kan-
tong kemiskinan anak di Indonesia. Sedangkan 
DKI Jakarta, Provinsi Bangka Belitung dan Kali-
mantan Timur adalah Provinsi dengan persentase 
kemiskinan anak terkecil. Potret ini menyerupai 
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kantong-kantong kemiskinan ekonomi yang ter-
jadi di Indonesia selama ini yang menunjukkan 
lokasi yang sama. 

Grafik 2.11 menunjukkan distribusi kemi-
skinan anak berdasarkan provinsi di Indonesia ta-
hun 2018. Kondisi kemiskinan anak yang terpar-
ah adalah di Nusa Tenggara Timur. 29.1% anak 
usia 0-17 tahun di Provinsi ini hidup dalam kelu-
arga miskin atau kurang lebih satu dari tiga anak 
yang tinggal di provinsi ini pada tahun 2018 ting-
gal bersama keluarga miskin. Persentase kemi-
skinan anak yang relatif besar juga ditemukan di 
Gorontalo yang menunjukkan angka 25.4% atau 
sekitar satu satu dari empat anak yang tinggal di 
provinsi ini hidup bersama orang tua yang miskin. 
Kemiskinan anak di Sulawesi Tenggara dan Pap-
ua tidak berbeda jauh. Kemiskinan anak di kedua 
provinsi ini mencapai 23-24% atau sekitar satu 

dari lima anak 
usia 0-17 tahun 
yang tinggal di 
provinsi ini hid-
up dalam kemi-
skinan. Persoa-
lan pemenuhan 
kebutuhan pan-
gan dan sandang 
di DKI Jakarta 
dapat dikatakan 
sudah sangat 
kecil. Sebagian 
besar rumah 
tangga mampu 
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mencukupi kebutuhan dasar khususnya pangan 
bagi anak-anaknya. Demikian juga di Bangka Be-
litung dan Kalimantan Timur sebagai salahsatu 
provinsi termakmur di Indonesia. Persentase ke-
miskinan ekstrem di provinsi ini sangat kecil. 

Kemiskinan orang tua atau lansia penting 
untuk diperhatikan oleh negara. Sebagaimana 
yang diamanatkan oleh konstitusi, tugas negara 
adalah menjamin hidup orang tua agar mereka 
memiliki umur yang panjang serta mulia hidupnya. 
Memperhatikan orangtua semakin penting karena 
setelah jendela bonus demografi atau demographic 

dividend berakhir maka struktur kependudukan 
Indonesia akan memasuki penuaan. Penuaan 
penduduk adalah fenomena yang terjadi 
ketika umur median penduduk suatu negara 
mengalami peningkatan yang disebabkan oleh 
tingkat harapan hidup atau menurunnya tingkat 
fertilitas. Meningkatnya tingkat harapan hidup 
dan menurunnya tingkat fertilitas ini merupakan 
suatu kombinasi dari keberhasilan pembangunan 
baik itu penurunan tingkat kematian bayi, 
perbaikan akses pendidikan, bertambahnya 
kesempatan kerja, keberhasilan program keluarga 
berencana dan membaiknya akses terhadap 
layanan kesehatan.

Suatu negara mengalami penuaan penduduk 
ketika jumlah penduduk lanjut usia bertambah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1998 yang dimaksud penduduk usia tua adalah 
mereka yang berusia 60 tahun keatas. Ukuran 
yang digunakan oleh Indonesia ini berbeda dengan 
ukuran WHO yang mendefinisikan penduduk 
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usia tua adalah mereka yang berusia 65 tahun 
keatas. Suatu negara masuk dalam struktur 
penduduk tua apabila rasio beban ketergantungan 
penduduk tua sebesar 10 persen atau lebih atau 
jika ketergantungan penduduk muda sebesar 30 
persen atau kurang, proporsi penduduk usia 65 
tahun keatas lebih dari 7 persen, atau ketika 50 
persen dari penduduk umur 20 tahun kebawah 
dan 50 persen lainnya berumur 20 tahun keatas. 

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 
sebesar 11,8 juta jiwa atau sekitar 5 persen dari 
total penduduk Indonesia yang berjumlah 238,5 
juta jiwa berusia 65 tahun keatas. Apabila kita 
memakai ukuran pemerintah Indonesia jumlah ini 
lebih besar menjadi 18,10 juta atau sebesar 7,56 
persen. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai 
urutan kelima dengan jumlah lansia terbesar di 
dunia. 

B e r b a g a i 
masalah mun-
cul seiring 
dengan ber-
t a m b a h n y a 
penduduk tua 
di Indonesia, 
salahsatunya 
adalah mening-
katnya jumlah 
k e m i s k i n a n 
orang tua. 
Grafik 2.10 
dan 2.12 meng-
g a m b a r k a n 
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bahwa memang selama beberapa tahun terakh-
ir pemerintah mampu menurunkan kemiskinan 
lansia, namun apabila dicermati penurunan ke-
miskinan lansia lebih lambat dibandingkan den-
gan penurunan kemiskinan pada anak dan dewa-
sa. Apabila melihat kantong-kantong kemiskinan 
lansia, nampak bahwa kantong kemiskinan lansia 
masih berada di NTT dan Gorontalo.  

Kantong kemiskinan di Indonesia 

Dimanakah kantong kemiskinan di Indonesia? 
Tabel 2.1. menunjukkan kabupaten/kota di Indo-
nesia yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. 
Kantong-kantong kemiskinan di Indonesia masih 
terkonsentrasi di Papua  berturut-turut di kabu-
paten Deiyai, Intan Jaya, Lanny Jaya, Yahukimo, 
Supiori, Jayawijaya, Nduga, Paniai, dan Mamber-
amo Tengah. Peta 2.1. menggambarkan distribusi 
kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota di Indo-
nesia tahun 2018.
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Tabel 2.1. 

Kabupaten/kota termiskin di Indonesia

Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 Peringkat

Deiyai 45.74 45.11 43.63 43.49 1

Intan Jaya 41.34 43.73 42.23 42.71 2

Lanny Jaya 41.97 41.68 39.6 40.06 3

Yahukimo 41.26 40.62 39.33 39.25 4

Supiori 39.25 37.99 37.40 39.22 5

Jayawijaya 39.48 39.66 38.62 38.66 6

Puncak 38.74 38.58 37.46 38.15 7

Nduga 35.89 38.47 37.29 38.13 8

Paniai 37.43 39.13 37.40 37.35 9

Mamberamo 
Tengah

35.54 38.36 36.38 37.02 10

Penutup

Kemiskinan ekonomi merupakan wujud 
ketidakadilan sosial yang paling mendasar 
karena terkait kemampuan setiap individu dalam 
memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan 
papan. Patut disyukuri bahwa jumlah orang miskin 
di Indonesia semakin berkurang sejak hantaman 
krisis tahun 1999. Proporsi penduduk dibawah 
garis kemiskinan Indonesia bahkan mengalami 
penurunan yang cukup drastis semenjak krisis. 
Namun, pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan 
masih cukup besar, khususnya di daerah-daerah 
yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. 
Sudah sangat lama, saudara-saudara kita di 
Papua dan Nusa Tenggara Timur hidup di bawah 

garis kemiskinan. 
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BAB 3 KEADILAN SOSIAL 

DALAM PENDIDIKAN

“Rentjana tentang memadjukan pendidikan rakjat 

terutama mengenai sistim pendidikan. Sistim pen-

didikan harus didasarkan kepada tudjuan untuk 

mentjapai ketjerdasan rakjat jang sebesarbesam-

ja. Sistim peladjaran harus disesuaikan dengan 

keperluan akan tenaga ahli guna pembangunan. 

Selain dari pada itu, bahan dan alat jang dipergu-

nakan untuk mentjerdaskan rakjat harus seban-

jak-banjaknja dibuat di Indonesia”.

(Muhammad Hatta, Ekonomi Terpimpin, 1960, hal. 62).

“Kita mesti kuasai ilmu pengetahuan dan teknolo-

gi. Harus berpendidikan dan juga harus berbu-

daya”

“Sampai sekarang guru sekolah rakjat pada 

umumnja tidak mempunjai kesempatan untuk 

setjara konsekwen mendjaga kehormatannja 

sebagai guru terutama terhadap para murid dan 

orangtua murid. Pakaian jang rapih, meskipun 

sederhana, demikian pula rumah jang pantas 

meskipun ketjil sederhana, kemudian untuk 

pengetahuan melalui madjalah-madjalah, surat-

surat kabar atau perpustakaan-perpustakaan 

atau kursus-kursus, perlu bagi guru-guru sebagai 

pendidik, pembentuk generasi muda kita.”

(Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan dalam Alam Indo-

nesia Merdeka, Gunung Agung, 1970, hal.186)
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Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa 
salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia 
adalah ‘untuk mencerdaskan kehidupan bangsa’. 
Bagaimana bangsa dicerdaskan? Mungkin per-
tanyaan ini muncul.

Bagi generasi pasca kemerdekaan, pernyataan 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
tidak cukup mudah untuk dimengerti jika tidak 
memahami latar sejarah maupun dialog para 
pendiri negara.

Sejak awal pendiri Republik Indonesia tel-
ah menyadari bahwa pendidikan merupakan hal 
penting dan berharga untuk negara, dan satu-
annya bukan perseorangan atau individu, tetapi 
bangsa. Hal ini termuat dalam pokok-pokok usa-
ha pengajaran yang menyebutkan bahwa:

“Untuk menjusun masjarakat baru perlu 
adanja perubahan pedoman pendidikan dan 
pengadjaran. Paham perseorangan jang hing-
ga kini berlaku haruslah diganti dengan pa-
ham kesusilaan dan rasa perikemanusiaan 
jang tinggi. Pendidikan dan pengadjaran harus 
membimbing murid-murid menjadi warganeg-
ara jang mempunjai rasa tanggungdjawab”.   

Pernyataan ini merupakan hasil pemikiran 
Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tang-
gal 27 Desember 1945. Karena menurut Badan 
Pekerja Komite Nasional Pusat ‘Pendidikan dan 
Pengajaran ialah suatu alat yang sebesar-besarn-
ya dalam pembangunan Negara’.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri 
Soewandi tanggal 1 Maret 1946 dibentuk Pani-
tia Penjelidik Pengadjaran yang dipimpin oleh Ki 



99  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

Hadjar Dewantara dengan penulisnya Soegar-
da Poerbakawatja. Berdasarkan hasil pertemuan 
yang sama (Poerbakawatja, hal.39, 1970), mereka 
meyakini bahwa tujuan dasar pendidikan adalah:

“Mendidik menjadi warganegara jang sedjati, 
sedia menjumbangkan tenaga dan fikiran un-
tuk negara dan masjarakat”.

Selanjutnya adalah tugas negara untuk 
menyelenggarakan layanan pendidikan untuk 
menjamin setiap warga negara untuk memperoleh 
pendidikan yang layak secara merata, sebab :  

“Untuk memperkuat kesatuan rakjat kita hen-
daklah diadakan satu matjam sekolah untuk 
segala lapisan masjarakat. Perlu diingat pula, 
bahwa sesuai dengan keadilan sosial semua 
sekolah harus terbuka untuk tiap-tiap pen-
duduk negara, baik laki-laki maupun perem-
puan”.

Dalam hal ini keadilan sosial dalam konteks 
pendidikan dapat diartikan sebagai terpenuhinya 
kebutuhan setiap warga negara untuk memper-
oleh layanan pendidikan yang layak. Bahkan jam-
inan akses terhadap pendidikan sejak awal men-
jadi agenda Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, 
yang menyebutkan bahwa:

“Di sekolah rendah tidak dipungut uang 
sekolah. Untuk sekolah Menengah dan 
Perguruan Tinggi hendaklah diadakan aturan 
pembebasan beaja dan tundjangan yang luas, 
sehingga soal keuangan djangan menjadi 
halangan bagi peladjar-peladjar jang kurang 
mampu”. 
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Patut di syukuri bahwa tingkat pendidikan 
orang Indonesia semakin meningkat selama dua 
dekade terakhir (Grafik 3.1). Semakin banyak 
penduduk yang menamatkan pendidikan sampai 
dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sed-
erajat. Semakin sedikit mereka yang tidak seko-
lah atau tidak tamat Sekolah Dasar atau hanya 
tamat Sekolah Dasar.  Patut diperhatikan bahwa 

penduduk yang 
tamat SMA tum-
buh semakin ce-
pat selama du-
apuluh tahun 
terakhir. Se-
makin mening-
katnya jumlah 
penduduk yang 
bisa menamat-
kan SMA ini 
menggambarkan 
semakin mu-
dahnya akses 
pendidikan yang 

itu semuanya tidak terlepas dari semakin luasnya 
pembangunan sarana prasarana pendidikan khu-
susnya pendidikan menengah atas. Sebagaimana 
tampak pada Grafik 3.2 jumlah sarana prasara-
na pendidikan di Indonesia baik SD, SMP, SMA 
dan PT meningkat tajam sejak tahun 1970 sampai 
dengan 2015.
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Grafik 3.2. Perkembangan sarana prasarana 
pendidikan di Indonesia 1970-2015.

Seiring dengan meningkatnya jumlah sarana 
dan prasarana pendidikan dan akses masyarakat 
terhadap layanan pendidikan yang semakin luas, 
angka buta huruf pun menurun tajam disemua 
kelompok usia. Bahkan untuk usia 15 sampai 
dengan 44 tahun sudah mendekati 0% atau mer-
eka yang lahir tahun 1970an hampir dipastikan 
bisa membaca dengan baik (Grafik 3.3). Angka 
buta huruf usia 45 tahun keatas pun semakin 
menurun hingga pada angka 11%. Penurunan an-
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gka buta huruf 
yang cukup be-
sar ini tidak 
terlepas dari 
semakin luas 
nya kesempa-
tan belajar mas-
yarakat melalui 
kegiatan-kegia-
tan belajar yang 
diperuntukkan 
mereka yang ti-
dak bisa meng-
enyam pendi-
dikan formal SD, 

SMP maupun SMA seperti kebijakan pemerintah 
untuk menyelenggarakan kegiatan belajar paket 
A, B dan C. 

Walaupun ini merupakan prestasi yang cukup 
membanggakan, namun apabila dibandingkan 
dengan negara-negara Asia lainnya persentase 
angka buta huruf Indonesia masih relatif besar. 
Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta maka 
total penduduk yang masih belum bisa membaca 
di Indonesia sampai dengan memasuki era revolusi 
industri 4.0 ini kira-kira mencapai hampir 10 
juta orang. Jumlah ini lebih besar dibandingkan 
dengan total jumlah penduduk Singapura, Brunei 
Darussalam dan bahkan Timor Leste. Oleh karena 
itu upaya pemberantasan buta huruf harus 
tetap dilakukan secara terus menerus khusus 
di kepulauan terpencil yang sulit dijangkau oleh 
teknologi informasi dan sekolah  (Chamdani, 
Mahmudah, & Fatimah, 2019)
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Apabila dilihat dari penyebaran angka buta 
huruf nampak jelas bahwa kantong-kantong buta 
huruf di Indonesia terletak di Papua. Sebagaimana 
terlihat dalam Peta 3.1, kesenjangan sangat lebar 
tampak antara beberapa kabupaten di Papua 
dengan kabupaten/kota di Indonesia dalam hal 
kemampuan membaca. 

Bahkan di beberapa kabupaten tertentu 
seperti Intan Jaya, Puncak, Deiyai dan Asmat 
hampir setengah dari jumlah penduduknya tidak 
bisa membaca huruf latin. Kondisi ini sangat 
ironis dibandingkan dengan angka buta huruf 
di Jawa atau provinsi-provinsi Indonesia bagian 
barat lainnya yang hampir mendekati 0%. Kondisi 
ketimpangan membaca dan menulis yang sangat 
luar biasa ini adalah cerminan ketidakadilan 
sosial yang masih terjadi di Indonesia memasuki 
revolusi industri 4.0 saat ini yang tentu saja harus 

segera diperjuangkan dan diperbaiki.
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Gambar suasana Sekolah Dasar di pedalaman Papua yang 

masih sangat memprihatinkan (Sumber: Dokumentasi BBC 

Indonesia, 2018).

Gambar suasana guru mengajar di Sekolah Dasar di 

pedalaman Papua. Satu guru sering harus mengajar banyak 

pelajaran karena terbatasnya jumlah guru yang ada (Sumber: 

Dokumentasi BBC Indonesia, 2018). 
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Angka Partisipasi Sekolah

Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat 
ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. 
Penyediaan mutu pelayanan pendidikan untuk 
semua lapisan masyarakat merupakan kunci 
untuk untuk mencapai kualitas sumber daya 
manusia yang semakin baik. Untuk mengetahui 
seberapa banyak insan Indonesia yang mampu 
memanfaatkan fasilitas pendidikan digunakan 
beberapa ukuran yaitu Angka Partisipasi Sekolah 
(APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka 
Partisipasi Murni (APM).

APS merupakan ukuran daya serap lembaga 
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS 
merupakan indikator dasar yang digunakan untuk 
melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan 
khususnya penduduk usia sekolah. Semakin 
tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang 
berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun 
demikian meningkatnya APS tidak selalu bisa 
diartikan sebagai meningkatnya pemerataan 
kesempatan masyarakat memperoleh layanan 
pendidikan. 

Bagaimanakah dengan perkembangan 
partisipasi sekolah di Indonesia? Kita mulai 
dengan mendiskusikan perkembangan APS untuk 
anak usia pra-sekolah. 

Kualitas masa awal anak (early childhood) 
termasuk masa pra sekolah merupakan cermin 
kualitas bangsa di masa yang akan datang. 
Khususnya para orang tua makin lama makin 
menyadari betapa pentingnya hubungan orang 
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tua-anak yang kelak akan mewarnai hubungan 
anak dengan lingkungannya, teman sebaya, 
guru maupun atasannya. Pendidikan pra sekolah 
adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum 
jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur 
pendidikan formal maupun nonformal. Dalam 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 
dijelaskan bahwa pendidikan pra sekolah atau 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 
lebih lanjut. 

Grafik 3.4 menunjukkan APS untuk anak-
anak usia pra-sekolah. Sejak tahun 2000 akses 
pendidikan anak terhadap layanan pendidikan 
pra sekolah mengalami peningkatan yang cukup 
drastis khusus untuk anak usia 5 sampai 6 ta-
hun dan anak usia 3 sampai 6 tahun baik yang 
sedang maupun pernah mengenyam pendidikan 
pra sekolah. Namun demikian masih jauh dari 
apa yang diharapkan karena sampai dengan ta-
hun 2018 hanya ada sekitar satu diantara dua 
anak usia usia 5 sampai 6 tahun yang beruntung 
mengenyam pendidikan pra sekolah. Jauh lebih 
lebih memprihatinkan akses anak usia 3 sampai 
4 tahun, hanya satu diantara lima anak saja yang 
mampu mengeyam pendidikan pra sekolah.
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Grafik 3.4. Perkembangan APS untuk 
anak usia pra-sekolah tahun 2000-2018.

Bagaimana dengan perkembangan APS anak 
usia diatas 7 tahun? Grafik 3.5 menunjukkan n 
APS Indonesia 
b e r d a s a r k a n 
kelompok umur 
sejak tahun 
1995. Nampak 
bahwa APS men-
galami pening-
katan dari tahun 
ke tahun untuk 
semua kelom-
pok umur. APS 
usia 7-12 tahun 
sudah mencapai 
99.11% pada ta-
hun 2018. De-
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mikian pula APS usia 13-15 tahun telah mencapai 
95.25%. Untuk usia 16-18 tahun, angka APS pada 
tahun 2018 telah mencapai 71.82% dari 45.31% 
pada tahun 1995. Artinya pada tahun 2018 tiga 
diantara empat anak usia 16-18 tahun di Indo-
nesia telah mengenyam pendidikan. Namun de-
mikian untuk usia 19-24 tahun angka partisipasi 
sekolah masih relatif kecil yaitu 24.29% atau satu 
diantara empat anak usia 19-24 tahun yang bisa 
duduk di bangku sekolah.    

APS hanya menggambarkan tingkat partisipa-
si sekolah penduduk yang tidak membedakan jen-
jang sekolah, maka Angka Partisipasi Kasar (APK) 
menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang 
mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang 
pendidikannya. APK adalah rasio jumlah siswa, 
berapapun usianya, yang sedang sekolah di ting-
kat pendidikan tertentu terhadap jumlah pendi-
dik kelompok usia yang berkaitan dengan jen-
jang pendidikan tertentu. Misalnya APK SD sama 
dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD 
dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 
7 sampai dengan 12 tahun. APK berguna untuk 
mengetahui sejauh mana keberhasilan program 
pembangunan pendidikan diselenggarakan dalam 
rangka memperluas kesempatan bagi penduduk 
untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan 
indikator yang paling sederhana untuk mengukur 
daya serap penduduk usia sekolah di masing-mas-
ing jenjang pendidikan. 

APK Indonesia sampai dengan tahun 2018 
mengalami peningkatan khususnya untuk jen-
jang pendidikan SMP, SMA dan Perguruan Tinggi 
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(Grafik 3.6). Rerata APK SD di Indonesia sudah 
melebihi 100% artinya hampir semua penduduk 
usia SD telah memperoleh pendidikan. APK SMA 
mengalami peningkatan yang cukup tajam sejak 

tahun 1995 dari 
43.03% hingga 
80.11% di tahun 
2018. Pada ta-
hun 2018 seki-
tar satu diantara 
lima anak Indo-
nesia masih be-
lum mengeyam 
sekolah menen-
gah atas dima-
na pada tahun 
1995 hampir 
setengah anak 
Indonesia belum 
mampu mera-

sakan pendidikan SMA atau sederajat. Walaupun 
APK perguruan tinggi mengalami peningkatan 
tetapi angka APK perguruan tinggi sampai dengan 
tahun 2018 masih pada angka 25.12% atau seki-
tar tiga dari empat anak di Indonesia belum bisa 
mengenyam kuliah di perguruan tinggi.  Selain 
faktor jumlah perguruan tinggi yang terbatas, fak-
tor biaya seringkali menghambat masih banyak-
nya anak-anak Indonesia tidak bisa mengeyam 
bangku kuliah.
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Tabel 3.1. APK SD/sederajat 2011-2018

Provinsi No 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DI Yogyakarta 1 92.04 96.11 98.75 98.98 99.23 99.21 99.29 99.50

Lampung 2 91.63 93.50 97.41 97.98 98.32 98.46 99.02 99.21

Kep. Riau 3 92.24 94.50 97.64 98.22 98.68 98.83 98.93 99.12

Aceh 4 92.51 94.66 97.09 97.80 97.99 98.16 98.54 99.10

Kalimantan 
Tengah

5 92.15 96.03 97.41 98.13 98.54 98.67 98.94 99.08

Jambi 6 92.36 94.10 96.43 97.15 97.68 97.81 98.41 99.04

Nusa Tenggara 
Barat

7 92.61 93.61 96.71 97.62 97.80 97.90 98.13 98.86

Kalimantan 
Selatan

8 92.24 93.16 96.74 97.44 97.75 98.05 98.45 98.80

Sumatera Barat 9 93.44 95.77 97.10 97.92 98.12 98.23 98.64 98.66

Bengkulu 10 92.60 94.10 97.37 98.03 98.10 98.22 98.60 98.63

Kalimantan 
Timur

11 92.29 94.06 95.76 96.81 97.00 97.13 97.43 98.40

Gorontalo 12 90.03 92.00 95.93 96.74 97.09 97.23 97.54 98.39

Jawa Barat 13 92.26 93.41 97.08 97.60 97.68 97.82 98.05 98.25

DKI Jakarta 14 90.26 90.48 96.07 96.84 96.91 97.01 97.64 98.03

Sulawesi 
Selatan

15 89.48 90.61 95.67 96.39 96.84 96.99 97.49 98.03

Banten 16 92.41 93.67 96.24 96.69 96.98 97.22 97.56 97.97

Jawa Timur 17 91.90 92.93 96.10 96.98 97.38 97.49 97.77 97.88

Sumatera 
Selatan

18 89.57 92.79 95.12 96.13 96.41 96.59 97.16 97.85

Jawa Tengah 19 90.20 92.05 95.68 96.45 96.57 96.64 97.13 97.75

Kep. Bangka 
Belitung

20 90.92 94.12 95.72 96.49 96.66 96.75 97.42 97.71

Sumatera Utara 21 91.61 93.35 95.64 96.29 96.47 96.57 97.22 97.63

Indonesia 91.07 92.54 95.59 96.45 96.70 96.82 97.19 97.58

Sulawesi 
Tenggara

22 88.55 92.54 95.15 95.97 96.15 96.27 96.62 97.51

Riau 23 91.63 92.62 95.33 96.42 96.63 96.74 97.08 97.26

Kalimantan 
Barat

24 92.30 92.93 94.39 95.75 96.09 96.22 96.59 97.09

Maluku Utara 25 89.83 92.59 95.47 96.21 96.65 96.75 97.01 97.09
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Bali 26 90.08 91.01 94.11 95.29 95.64 95.75 96.09 96.19

Nusa Tenggara 
Timur

27 91.97 92.16 93.53 94.56 94.95 95.24 95.40 96.12

Sulawesi Barat 28 89.18 91.29 93.52 94.97 95.29 95.41 95.51 95.83

Maluku 29 88.38 90.05 92.25 93.74 94.34 94.50 95.50 95.80

Sulawesi Utara 30 85.88 87.78 91.61 93.42 93.97 94.12 94.46 94.93

Papua Barat 31 87.77 88.84 89.71 92.76 92.9 93.06 93.58 93.66

Sulawesi 
Tengah

32 90.08 90.79 90.27 91.77 92.35 92.48 92.75 92.82

Kalimantan 
Utara

33 91.83 92.18 92.46 92.72

Papua 34 69.6 70.78 72.57 78.36 78.56 78.66 78.83 79.14

Tabel 3.1 memperlihatkan APK SD sejak tahun 
2011 pada 34 provinsi. APK terendah ada di Papua 
sedangkan yang tertinggi di DI Yogyakarta. Ada 
13 provinsi di Indonesia yang rerata APK masih 
dibawah rerata APK nasional. Di ketigabelas 
provinsi inilah layanan pendidikan SD masih 
harus diperbaiki. 

Tabel 3.2 memperlihatkan APK SMP sejak 
tahun 2011 pada 34 provinsi. APK terendah 
ada di Papua sedangkan yang tertinggi di NAD. 
Di Papua satu diantara dua anak masih tidak 
bisa mengeyam pendidikan SMP sedangkan di 
NAD hanya satu diantara sepuluh anak yang 
tidak mampu mengeyam pendidikan SMP. Ada 
19 provinsi di Indonesia yang rerata APK masih 
dibawah rerata APK nasional. Di kesembilan belas 
provinsi inilah layanan pendidikan SMP masih 
harus disediakan lebih merata. 
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Tabel 3.2. APK SMP/sederajat 2011-2018

Provinsi No 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceh 1 74.87 78.61 82.57 85.20 85.55 85.73 86.31 86.38

Bali 2 69.53 74.46 80.69 84.58 84.78 84.99 85.32 86.00

Kep. Riau 3 74.29 78.67 83.31 83.36 83.77 84.06 84.28 84.59

Nusa Tenggara 
Barat

4 76.56 77.44 80.21 82.29 82.83 83.17 83.57 83.88

DI Yogyakarta 5 69.48 72.44 75.64 82.20 82.86 83.05 83.25 83.61

Jawa Timur 6 71.78 74.42 77.36 80.94 81.16 81.35 81.52 81.98

Jawa Barat 7 69.89 73.54 76.76 79.30 79.55 79.76 80.29 81.01

Banten 8 71.01 73.79 78.17 79.56 79.84 79.93 80.59 80.91

DKI Jakarta 9 69.66 70.31 75.46 79.61 80.20 80.35 80.72 80.81

Lampung 10 67.06 72.08 74.96 77.98 78.20 78.34 79.24 80.23

Kalimantan 
Timur

11 72.50 74.12 75.79 78.96 79.06 79.20 79.58 79.68

Jambi 12 67.43 69.56 73.23 77.34 77.94 78.09 78.57 79.38

Jawa Tengah 13 69.92 72.52 74.94 78.57 78.66 78.89 79.13 79.31

Sumatera 
Utara

14 68.08 70.57 73.98 78.33 78.48 78.71 79.12 79.25

Riau 15 66.26 70.18 74.23 77.67 78.22 78.53 78.87 79.12

Indonesia 68.36 70.93 73.88 77.53 77.82 77.95 78.40 78.84

Kalimantan 
Utara

16 77.25 77.46 77.66 78.20

Bengkulu 17 68.81 71.97 73.07 76.44 76.88 77.02 77.85 78.03

Sumatera 
Barat

18 67.77 70.08 72.56 75.61 76.00 76.19 76.47 77.08

Sumatera 
Selatan

19 64.74 67.94 72.06 75.87 76.18 76.43 76.89 76.91

Kalimantan 
Tengah

20 66.62 65.11 68.15 75.40 75.76 75.92 76.14 76.70

Sulawesi 
Tenggara

21 64.22 68.84 69.68 74.77 75.43 75.54 76.49 76.64

Maluku Utara 22 65.99 64.43 70.73 75.03 75.38 75.68 76.26 76.31

Sulawesi 
Selatan

23 65.87 69.68 69.79 73.18 73.51 73.67 74.36 75.13

Sulawesi Utara 24 60.94 62.39 64.55 72.32 73.02 73.15 73.87 74.18

Maluku 25 63.19 66.03 67.06 73.10 73.29 73.40 73.99 74.08
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Kep. Bangka 
Belitung

26 60.85 63.28 63.83 71.83 72.42 72.75 73.06 73.96

Kalimantan 
Selatan

27 66.35 66.94 69.57 72.40 72.51 72.70 73.37 73.84

Sulawesi 
Tengah

28 62.99 62.36 63.72 70.62 71.10 71.25 72.25 73.20

Sulawesi Barat 29 62.76 61.75 62.00 68.37 68.92 69.10 69.40 69.43

Gorontalo 30 60.43 60.48 64.26 68.29 68.71 68.89 69.15 69.33

Papua Barat 31 56.68 57.90 60.90 68.18 68.29 68.58 68.92 69.11

Nusa Tenggara 
Timur

32 56.51 55.83 59.32 65.86 66.32 66.56 67.16 68.14

Kalimantan 
Barat

33 59.05 59.72 59.53 64.23 64.55 64.69 65.19 65.91

Papua 34 44.44 43.61 45.76 53.68 54.21 54.26 56.13 57.09

Tabel 3.3 memperlihatkan APK SMA dan 
sederajat sejak tahun 2011 pada 34 provinsi. APK 
terendah ada di Papua sedangkan yang tertinggi di 
Bali. Di Papua hanya satu diantara dua orang anak 
yang bisa mengeyam pendidikan SMA sedangkan 
di Bali hanya satu diantara sembilan anak yang 
masih belum mampu mengeyam pendidikan SMA. 
Ada 15 provinsi di Indonesia yang rerata APK masih 
dibawah rerata APK nasional. Di kesembilan belas 
provinsi inilah layanan pendidikan SMA masih 
harus disediakan lebih merata. 
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Tabel 3.3. APK SMA/sederajat 2011-2018

Provinsi No 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bali 1 59.48 63.55 67.04 70.83 71.53 71.71 72.40 73.00

Kep. Riau 2 56.85 63.53 67.62 70.52 71.23 71.58 71.98 72.90

Aceh 3 61.37 61.82 63.43 69.20 69.82 70.00 70.15 70.26

DI Yogyakarta 4 59.25 63.54 64.86 68.46 68.60 68.96 69.66 70.22

Kalimantan 
Timur

5 55.52 60.34 62.91 67.41 67.78 67.92 68.23 68.43

Sumatera 
Barat

6 54.78 55.68 61.00 66.52 66.90 67.12 67.30 67.48

Sumatera 
Utara

7 57.48 60.29 62.19 65.80 66.69 66.85 67.05 67.27

Nusa Tengga-
ra Barat

8 53.41 53.81 58.00 64.11 64.97 65.19 65.67 65.77

Bengkulu 9 50.78 50.83 60.32 64.61 64.97 65.29 65.33 65.45

Sulawesi 
Tengah

10 48.50 52.25 58.38 63.13 63.32 63.61 63.80 64.25

Kalimantan 
Utara

11 62.34 62.80 63.15 64.05

Maluku 
Utara

12 52.36 56.76 59.54 63.10 63.20 63.47 63.52 63.88

Maluku 13 52.78 50.20 55.59 62.60 63.07 63.49 63.65 63.68

Riau 14 53.31 53.06 58.74 62.31 62.60 62.76 63.02 63.47

Papua Barat 15 48.33 44.98 53.80 62.29 62.40 62.62 62.74 63.11

Sulawesi 
Tenggara

16 51.32 50.67 55.50 61.91 62.23 62.63 62.71 62.87

Sulawesi 
Utara

17 50.15 51.15 57.26 61.69 62.23 62.50 62.81 62.83

Jawa Timur 18 49.29 52.36 53.30 60.00 60.31 60.76 61.49 61.51

Jambi 19 49.46 46.09 52.13 59.22 59.41 59.52 59.98 60.92

Indonesia 48.07 51.88 54.25 59.35 59.71 59.95 60.37 60.67

Sulawesi 
Selatan

20 48.17 54.20 54.26 59.10 59.47 59.62 59.86 60.03

DKI Jakarta 21 49.91 54.25 55.40 58.79 59.04 59.30 59.54 60.01

Sumatera 
Selatan

22 45.79 49.34 51.67 57.92 58.27 58.59 59.06 59.87

Jawa Tengah 23 47.17 51.11 51.81 58.11 58.27 58.49 59.20 59.31

Lampung 24 46.05 46.14 53.48 57.64 58.39 58.85 58.97 59.18
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Banten 25 46.24 53.00 53.28 56.87 57.04 57.21 57.88 58.72

Kep. Bangka 
Belitung

26 41.92 42.93 50.80 56.93 57.02 57.22 57.69 57.86

Kalimantan 
Selatan

27 43.36 49.39 50.05 55.04 55.58 55.91 57.15 57.78

Sulawesi 
Barat

28 48.41 44.54 52.22 56.65 56.78 57.08 57.46 57.58

Gorontalo 29 44.46 45.47 48.91 56.07 56.24 56.37 56.82 57.38

Jawa Barat 30 42.45 51.24 52.25 56.48 56.73 56.92 57.22 57.33

Nusa Tengga-
ra Timur

31 40.33 38.19 47.30 52.15 52.51 52.87 53.32 53.67

Kalimantan 
Tengah

32 44.99 43.55 45.43 51.75 52.36 52.50 53.86 53.67

Kalimantan 
Barat

33 36.86 37.44 44.79 50.06 50.32 50.43 50.96 51.16

Papua 34 30.82 29.16 36.73 43.11 43.22 43.27 43.48 44.31

Apabila APK digunakan untuk mengetahui 
seberapa banyak penduduk usia sekolah yang 
sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu 
jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa 
usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) 
mengukur proporsi anak yang mampu sekolah 
tepat waktu sesuai dengan umurnya. Dengan 
kata lain APM adalah persentase jumlah anak 
pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang 
bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai 
dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak 
pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. 

Grafik 3.7 menjelaskan APM Indonesia sejak 
tahun 1994 sampai dengan 2018. APM Indonesia 
mengalami peningkatan selama periode tersebut 
khususnya APM SMP dan SMA. APM SD atau 
sederajat hampir mencapai 100%. Sedangkan 
APM SMP masih sekitar 79% atau delapan dari 
sepuluh anak usia SMP atau sederajat telah me-
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nikmati bangku 
sekolah SMP. 
Demikian juga 
APM SMA men-
capai 60% atau 
enam dari sep-
uluh anak usia 
SMA telah mam-
pu mengeyam 
bangku sekolah 
SMA pada tahu 
2018. Dengan 
kata lain masih 
ada 40% lainn-
ya yang masih 

belum bisa menikmatinya. APM PT lebih mempri-
hatinkan karena masih dibawah 20% atau han-
ya sekitar satu dari lima remaja Indonesia yang 
mampu meneruskan kuliah di perguruan tinggi 
hingga tahun 2018. 

Tabel 3.4 sampai dengan Tabel 3.6 
menunjukkan APM SD sampai dengan SMA di 
34 provinsi di Indonesia dimana APM terendah 
ada di Papua. Di Papua satu diantara dua anak 
usia sekolah SMP dan SMA tidak bisa menikmati 
bangku pendidikan SMA. Sedangkan di Aceh 
hanya satu diantara sepuluh anak usia SMP tidak 
bersekolah. Di Bali tiga diantara sepuluh anak 
usia SMA tidak mampu meneruskan ke bangku 
Sekolah Menengah Atas.
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Tabel 3.4. APM SD/sederajat 2011-2018

Provinsi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DI Yogyakarta 92.04 96.11 98.75 98.98 99.23 99.21 99.29 99.50

Lampung 91.63 93.50 97.41 97.98 98.32 98.46 99.02 99.21

Kep. Riau 92.24 94.50 97.64 98.22 98.68 98.83 98.93 99.12

Aceh 92.51 94.66 97.09 97.80 97.99 98.16 98.54 99.10

Kalimantan Tengah 92.15 96.03 97.41 98.13 98.54 98.67 98.94 99.08

Jambi 92.36 94.10 96.43 97.15 97.68 97.81 98.41 99.04

Nusa Tenggara Barat 92.61 93.61 96.71 97.62 97.80 97.90 98.13 98.86

Kalimantan Selatan 92.24 93.16 96.74 97.44 97.75 98.05 98.45 98.80

Sumatera Barat 93.44 95.77 97.10 97.92 98.12 98.23 98.64 98.66

Bengkulu 92.60 94.10 97.37 98.03 98.10 98.22 98.60 98.63

Kalimantan Timur 92.29 94.06 95.76 96.81 97.00 97.13 97.43 98.40

Gorontalo 90.03 92.00 95.93 96.74 97.09 97.23 97.54 98.39

Jawa Barat 92.26 93.41 97.08 97.60 97.68 97.82 98.05 98.25

DKI Jakarta 90.26 90.48 96.07 96.84 96.91 97.01 97.64 98.03

Sulawesi Selatan 89.48 90.61 95.67 96.39 96.84 96.99 97.49 98.03

Banten 92.41 93.67 96.24 96.69 96.98 97.22 97.56 97.97

Jawa Timur 91.90 92.93 96.10 96.98 97.38 97.49 97.77 97.88

Sumatera Selatan 89.57 92.79 95.12 96.13 96.41 96.59 97.16 97.85

Jawa Tengah 90.20 92.05 95.68 96.45 96.57 96.64 97.13 97.75

Kep. Bangka Belitung 90.92 94.12 95.72 96.49 96.66 96.75 97.42 97.71

Sumatera Utara 91.61 93.35 95.64 96.29 96.47 96.57 97.22 97.63

Indonesia 91.07 92.54 95.59 96.45 96.70 96.82 97.19 97.58

Sulawesi Tenggara 88.55 92.54 95.15 95.97 96.15 96.27 96.62 97.51

Riau 91.63 92.62 95.33 96.42 96.63 96.74 97.08 97.26

Kalimantan Barat 92.30 92.93 94.39 95.75 96.09 96.22 96.59 97.09

Maluku Utara 89.83 92.59 95.47 96.21 96.65 96.75 97.01 97.09

Bali 90.08 91.01 94.11 95.29 95.64 95.75 96.09 96.19

Nusa Tenggara Timur 91.97 92.16 93.53 94.56 94.95 95.24 95.40 96.12

Sulawesi Barat 89.18 91.29 93.52 94.97 95.29 95.41 95.51 95.83

Maluku 88.38 90.05 92.25 93.74 94.34 94.50 95.50 95.80
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Sulawesi Utara 85.88 87.78 91.61 93.42 93.97 94.12 94.46 94.93

Papua Barat 87.77 88.84 89.71 92.76 92.9 93.06 93.58 93.66

Sulawesi Tengah 90.08 90.79 90.27 91.77 92.35 92.48 92.75 92.82

Kalimantan Utara 91.83 92.18 92.46 92.72

Papua 69.60 70.78 72.57 78.36 78.56 78.66 78.83 79.14

Tabel 3.5. APM SMP/sederajat 2011-2018

Provinsi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceh 74.87 78.61 82.57 85.20 85.55 85.73 86.31 86.38

Bali 69.53 74.46 80.69 84.58 84.78 84.99 85.32 86.00

Kep. Riau 74.29 78.67 83.31 83.36 83.77 84.06 84.28 84.59

Nusa Tenggara 
Barat

76.56 77.44 80.21 82.29 82.83 83.17 83.57 83.88

DI Yogyakarta 69.48 72.44 75.64 82.20 82.86 83.05 83.25 83.61

Jawa Timur 71.78 74.42 77.36 80.94 81.16 81.35 81.52 81.98

Jawa Barat 69.89 73.54 76.76 79.30 79.55 79.76 80.29 81.01

Banten 71.01 73.79 78.17 79.56 79.84 79.93 80.59 80.91

DKI Jakarta 69.66 70.31 75.46 79.61 80.20 80.35 80.72 80.81

Lampung 67.06 72.08 74.96 77.98 78.20 78.34 79.24 80.23

Kalimantan 
Timur

72.50 74.12 75.79 78.96 79.06 79.20 79.58 79.68

Jambi 67.43 69.56 73.23 77.34 77.94 78.09 78.57 79.38

Jawa Tengah 69.92 72.52 74.94 78.57 78.66 78.89 79.13 79.31

Sumatera Utara 68.08 70.57 73.98 78.33 78.48 78.71 79.12 79.25

Riau 66.26 70.18 74.23 77.67 78.22 78.53 78.87 79.12

Indonesia 68.36 70.93 73.88 77.53 77.82 77.95 78.40 78.84

Kalimantan Utara 77.25 77.46 77.66 78.20

Bengkulu 68.81 71.97 73.07 76.44 76.88 77.02 77.85 78.03

Sumatera Barat 67.77 70.08 72.56 75.61 76.00 76.19 76.47 77.08

Sumatera 
Selatan

64.74 67.94 72.06 75.87 76.18 76.43 76.89 76.91

Kalimantan 
Tengah

66.62 65.11 68.15 75.40 75.76 75.92 76.14 76.70
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Sulawesi Teng-
gara

64.22 68.84 69.68 74.77 75.43 75.54 76.49 76.64

Maluku Utara 65.99 64.43 70.73 75.03 75.38 75.68 76.26 76.31

Sulawesi Selatan 65.87 69.68 69.79 73.18 73.51 73.67 74.36 75.13

Sulawesi Utara 60.94 62.39 64.55 72.32 73.02 73.15 73.87 74.18

Maluku 63.19 66.03 67.06 73.10 73.29 73.40 73.99 74.08

Kep. Bangka 
Belitung

60.85 63.28 63.83 71.83 72.42 72.75 73.06 73.96

Kalimantan 
Selatan

66.35 66.94 69.57 72.40 72.51 72.70 73.37 73.84

Sulawesi Tengah 62.99 62.36 63.72 70.62 71.10 71.25 72.25 73.20

Sulawesi Barat 62.76 61.75 62.00 68.37 68.92 69.10 69.40 69.43

Gorontalo 60.43 60.48 64.26 68.29 68.71 68.89 69.15 69.33

Papua Barat 56.68 57.90 60.90 68.18 68.29 68.58 68.92 69.11

Nusa Tenggara 
Timur

56.51 55.83 59.32 65.86 66.32 66.56 67.16 68.14

Kalimantan 
Barat

59.05 59.72 59.53 64.23 64.55 64.69 65.19 65.91

Papua 44.44 43.61 45.76 53.68 54.21 54.26 56.13 57.09

Tabel 3.6. APM SMA/sederajat 2011-2018

Provinsi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bali 59.48 63.55 67.04 70.83 71.53 71.71 72.40 73.00

Kep. Riau 56.85 63.53 67.62 70.52 71.23 71.58 71.98 72.90

Aceh 61.37 61.82 63.43 69.20 69.82 70.00 70.15 70.26

DI Yogyakarta 59.25 63.54 64.86 68.46 68.60 68.96 69.66 70.22

Kalimantan 
Timur

55.52 60.34 62.91 67.41 67.78 67.92 68.23 68.43

Sumatera Barat 54.78 55.68 61.00 66.52 66.90 67.12 67.30 67.48

Sumatera Utara 57.48 60.29 62.19 65.80 66.69 66.85 67.05 67.27

Nusa Tenggara 
Barat

53.41 53.81 58.00 64.11 64.97 65.19 65.67 65.77

Bengkulu 50.78 50.83 60.32 64.61 64.97 65.29 65.33 65.45

Sulawesi Tengah 48.50 52.25 58.38 63.13 63.32 63.61 63.80 64.25

Kalimantan 
Utara

62.34 62.80 63.15 64.05
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Maluku Utara 52.36 56.76 59.54 63.10 63.20 63.47 63.52 63.88

Maluku 52.78 50.20 55.59 62.60 63.07 63.49 63.65 63.68

Riau 53.31 53.06 58.74 62.31 62.60 62.76 63.02 63.47

Papua Barat 48.33 44.98 53.80 62.29 62.40 62.62 62.74 63.11

Sulawesi Teng-
gara

51.32 50.67 55.50 61.91 62.23 62.63 62.71 62.87

Sulawesi Utara 50.15 51.15 57.26 61.69 62.23 62.50 62.81 62.83

Jawa Timur 49.29 52.36 53.30 60.00 60.31 60.76 61.49 61.51

Jambi 49.46 46.09 52.13 59.22 59.41 59.52 59.98 60.92

Indonesia 48.07 51.88 54.25 59.35 59.71 59.95 60.37 60.67

Sulawesi Selatan 48.17 54.20 54.26 59.10 59.47 59.62 59.86 60.03

DKI Jakarta 49.91 54.25 55.40 58.79 59.04 59.30 59.54 60.01

Sumatera 
Selatan

45.79 49.34 51.67 57.92 58.27 58.59 59.06 59.87

Jawa Tengah 47.17 51.11 51.81 58.11 58.27 58.49 59.20 59.31

Lampung 46.05 46.14 53.48 57.64 58.39 58.85 58.97 59.18

Banten 46.24 53.00 53.28 56.87 57.04 57.21 57.88 58.72

Kep. Bangka 
Belitung

41.92 42.93 50.80 56.93 57.02 57.22 57.69 57.86

Kalimantan 
Selatan

43.36 49.39 50.05 55.04 55.58 55.91 57.15 57.78

Sulawesi Barat 48.41 44.54 52.22 56.65 56.78 57.08 57.46 57.58

Gorontalo 44.46 45.47 48.91 56.07 56.24 56.37 56.82 57.38

Jawa Barat 42.45 51.24 52.25 56.48 56.73 56.92 57.22 57.33

Nusa Tenggara 
Timur

40.33 38.19 47.30 52.15 52.51 52.87 53.32 53.67

Kalimantan 
Tengah

44.99 43.55 45.43 51.75 52.36 52.50 53.86 53.67

Kalimantan 
Barat

36.86 37.44 44.79 50.06 50.32 50.43 50.96 51.16

Papua 30.82 29.16 36.73 43.11 43.22 43.27 43.48 44.31

Apabila melihat lebih jauh pada tingkat 
kabupaten/kota tampak sangat jelas ketimpangan 
dalam APM antar kabupaten dan kota di Indonesia. 
Sebagaimana yang tergambarkan pada Peta 3.2-
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2.4 ketimpangan APM terjadi hampir di semua 
pulau di Indonesia dengan kondisi ketimpangan 
paling parah di Papua. Untuk APM SD dan 
sederajat kabupaten Nduga, Deiyai, Intan Jaya 
dan Puncak adalah kabupaten yang memiliki 
APM SD/sederajat paling rendah sampai dengan 
tahun 2018. Demikian pula untuk APM SMP dan 
sederajat Kabupaten Nduga, Deiyai, Intan Jaya, 
Puncak, Yakokimo dan Pegunungan Bintang  
adalah kabupaten yang paling buruk kondisinya. 
Sedangkan untuk APM SMA dan sederajat selain 
kabupaten tersebut kabupaten Memberamo 
masih dalam kondisi sangat buruk. Di kabupaten-
kabupaten ini tidak lebih dari satu dari dua anak 
usia sekolah menengah atas tidak bisa mengeyam 
pendidikan.

Gambar buruknya sarana dan prasarana Sekolah Dasar di 

pedalaman Papua masih ditemui (Sumber: Dokumentasi CN-

NIndonesia, 2018)
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Ruang kelas yang tidak layak adalah gambaran sehari-hari 

di pedalaman Papua masih ditemui (Sumber: Dokumentasi 

CNNIndonesia, 2018.)

Beberapa catatan menjelaskan berbagai 
penyebab buruknya kondisi pendidikan di Pap-
ua. Dari berbagai catatan tersebut paling tidak 
ada tiga faktor utama yang menjelaskan mengapa 
sampai dengan abad millenial ini kondisi pendi-
dikan di provinsi ini masih sangat memprihatink-
an (Indrawan et al., 2019; Robertson, Curtis, & 
Dann, 2018). Pertama,  minimnya sarana prasara-
na pendidikan (Wijaya, 2017). Jumlah sekolah SD, 
SMP dan SMA yang masih sangat terbatas menu-
tup kesempatan anak-anak untuk bisa menikma-
ti bangku sekolah. Masih banyak sekolah dasar 
di wilayah terpencil yang belum tersedia. Rumah 
guru tidak disediakan sehingga banyak dari mere-
ka yang meninggalkan tempat mengajar. Kalaupun 
ada rumah yang disediakan tidak layak huni se-
hingga banyak diantara guru yang meninggalkan 
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tugas dan tang-
gung jawab-
nya. Kedua, 
t e r b a t a s n y a 
jumlah tenaga 
pengajar (Grafik 
3.8). Keku-
rangan guru 
khususnya di 
daerah-daer-
ah terpencil di 
Papua menye-
babkan proses 
belajar menga-
jar tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik. Ketiga, masih belum 
adanya kesadaran dari masyarakat tentang pent-
ingnya pendidikan. Banyak diantara orang tua 
yang lebih memilih mempekerjakan anak mereka 
di ladang bertani sebagaimana mereka lakukan 
selama ini (Raafi’i, Hakim, & Putri, 2018).

Terlepas dari semua penjelasan tersebut, 
fakta ketimpangan pendidikan yang sangat akut 
di Papua adalah bentuk ketidakadilan sosial yang 
nyata di negeri ini yang harus diperjuangkan. 
Akutnya ketimpangan ini tidak terlepas dari  
persoalan sejarah dan persoalan struktural lainnya 
yang terjadi selama ini. Apabila dikaitkan dengan 
kebijakan pembangunan regional, ketimpangan 
ini adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang 
Jawa sentris khususnya pada masa Orde Baru.  
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Bagaimana dengan partisipasi pendidikan 
anak yang berasal dari keluarga miskin? Tabel 
3.7-3.8 menunjukkan APK SD-SMP dan sederajat 
anak-anak yang berasal dari keluarga miskin 
berdasarkan provinsi. Secara umum tidak terjadi 
peningkatan yang cukup signifikan selama 
periode 2015-2018. Bahkan di provinsi tertentu 
menunjukkan penurunan partisipasi sekolah.

Tabel 3.7. APK SD/sederajat Kelompok 
Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi 2015-

2018

Provinsi 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-2015

Papua 73 75 78 76 3

Kalimantan Selatan 98 98 98 100 2

Kalimantan Barat 96 95 97 98 2

Sulawesi Utara 94 95 95 96 2

Lampung 98 98 99 99 1

Sumatera Barat 98 98 99 99 1

Jambi 98 98 98 99 1

Kalimantan Tengah 98 98 98 99 1

Nusa Tenggara Barat 98 98 97 99 1

Aceh 98 98 98 99 1

Kep. Riau 98 99 98 99 1

Gorontalo 97 97 98 98 1

Sumatera Utara 97 97 98 98 1

DKI Jakarta 97 98 98 98 1

Kep. Bangka Belitung 97 96 96 98 1

Sumatera Selatan 97 97 97 98 1

Jawa Tengah 97 97 98 98 1

Sulawesi Selatan 97 98 97 98 1
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Banten 97 97 98 98 1

Riau 97 97 96 98 1

Indonesia 97 97 97 98 1

Sulawesi Tenggara 96 96 96 97 1

Maluku 96 96 96 97 1

Sulawesi Barat 95 96 94 96 1

Nusa Tenggara Timur 95 96 96 96 1

Papua Barat 93 93 94 94 1

Sulawesi Tengah 93 93 93 94 1

Jawa Barat 98 98 98 98 0

Jawa Timur 98 98 98 98 0

Maluku Utara 97 97 97 97 0

DI Yogyakarta 100 100 99 99 -1

Bengkulu 99 98 99 98 -1

Kalimantan Timur 98 97 97 97 -1

Bali 97 95 97 96 -1

Kalimantan Utara 94 94 93 93 -1

APK SD/SMP serta sederajat meningkat tajam 
di Papua. Tetapi, APK SD/SMP di DI Yogyakarta, 
Bengkulu, Kalimantan Timur, Bali dan Kalimantan 
Utara serta Maluku Utara dan Bengkulu justru 
mengalami penurunan. Penurunan ini mungkin 
mengindikasikan semakin sulitnya akses keluarga 
termiskin untuk mengenyam pendidikan dasar di 
provinsi-provinsi tersebut. 
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Tabel 3.8. APK SMP/sederajat Kelompok 
Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi 2015-

2018

Provinsi 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-2015

Papua 39 49 51 50 11

Kalimantan Selatan 65 68 70 72 7

Sulawesi Tengah 63 65 67 70 7

Lampung 76 78 80 82 6

Maluku 71 71 73 77 6

Sulawesi Barat 65 64 65 71 6

Kalimantan Barat 58 60 60 64 6

Nusa Tenggara Timur 57 62 63 63 6

Kep. Riau 82 82 82 87 5

DKI Jakarta 81 76 81 86 5

Sumatera Utara 76 80 81 81 5

Papua Barat 57 67 63 62 5

Jambi 73 75 78 77 4

Sulawesi Selatan 72 71 72 76 4

Kalimantan Tengah 72 73 75 76 4

DI Yogyakarta 85 87 87 88 3

Sulawesi Tenggara 76 74 77 79 3

Riau 75 74 75 78 3

Jawa Barat 75 75 78 78 3

Bali 84 83 86 86 2

Kalimantan Timur 78 77 82 80 2

Jawa Timur 76 77 78 78 2

Sumatera Barat 70 72 74 72 2

Kep. Bangka Belitung 69 69 70 71 2

Gorontalo 64 64 65 66 2

Aceh 85 84 86 86 1
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Kalimantan Utara 78 70 72 79 1

Jawa Tengah 78 77 80 79 1

Banten 76 78 76 77 1

Sulawesi Utara 71 74 75 72 1

Nusa Tenggara Barat 82 80 82 82 0

Indonesia 78 78 78 78 0

Sumatera Selatan 75 74 79 75 0

Maluku Utara 75 75 73 74 -1

Bengkulu 76 74 77 73 -3

Tabel 3.9 menunjukkan APK SMA dan sed-
erajat. Rata-rata hanya enam dari sepuluh anak 
usia SMA yang berasal dari keluarga miskin yang 
mampu mengenyam  pendidikan. Ini masih jauh 
dibandingkan dengan mereka yang berasal dari 
keluarga dengan status ekonomi kaya. Selama 
periode 2015-2018 bahkan terjadi penurunan 
partisipasi anak keluarga miskin sekolah di SMA 
dan sederajat di NAD, Riau, NTB, Sulawesi Sela-
tan dan Kalimantan Utara.

Tabel 3.9. APK SMA/sederajat Kelompok 
Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi 2015-

2018

Provinsi 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-2015

Banten 42 45 50 52 10

Sulawesi Barat 48 47 49 55 7

Kep. Riau 63 70 68 69 6

Sumatera Utara 58 59 63 64 6

Jawa Tengah 45 49 50 51 6

Jawa Barat 43 45 48 49 6

Papua 28 33 37 34 6
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Bengkulu 56 55 57 61 5

Kalimantan Selatan 47 43 48 52 5

Bali 65 64 65 69 4

Papua Barat 51 52 56 55 4

Kalimantan Tengah 45 48 47 49 4

Gorontalo 42 47 49 46 4

Kalimantan Timur 59 61 63 62 3

Maluku Utara 55 54 56 58 3

Sulawesi Tengah 51 50 55 54 3

Jawa Timur 49 47 51 52 3

Kep. Bangka Be-
litung

44 49 53 47 3

DI Yogyakarta 68 64 69 70 2

Sumatera Barat 59 62 60 61 2

Sulawesi Utara 55 53 58 57 2

Lampung 49 49 53 51 2

Kalimantan Barat 42 40 39 44 2

Indonesia 60 60 60 61 1

DKI Jakarta 60 58 59 61 1

Maluku 55 59 57 56 1

Sumatera Selatan 53 56 52 54 1

Jambi 52 52 53 53 1

Nusa Tenggara 
Timur

40 40 41 41 1

Sulawesi Tenggara 61 59 57 61 0

Aceh 67 62 66 65 -2

Nusa Tenggara Barat 60 57 57 58 -2

Riau 57 53 59 55 -2

Sulawesi Selatan 53 51 51 50 -3

Kalimantan Utara 59 59 55 55 -4
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Harapan lama sekolah

Indikator lainnya yang penting digunakan untuk 
melihat sejauhmana keadilan sosial dalam bidang 
pendidikan adalah angka harapan lama sekolah. 
Angka harapan lama sekolah memotret lamanya 
sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh 
anak pada umur tertentu di masa mendatang. 
Angka ini juga dipakai untuk memotret pemerataan 
pembangunan pendidikan. Sebagaimana telah 
disepakat dalam agenda tujuan pembangunan 
berkelanjutan keempat atau SDGS nomor empat 
yaitu menjamin kualitas pendidikan yang adil dan 
inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar 
seumur hidup untuk semua (Sayed & Ahmed, 
2018). 

Grafik 3.9 menunjukkan perkembangan hara-
pan lama sekolah di semua provinsi yang ada di 
Sumatra. Angka 
harapan lama 
sekolah terting-
gi ada di NAD 
yaitu 14 tahun 
sedangkan an-
gka terendah 
di Kepulauan 
Bangka Belitung 
yaitu 12 tahun. 
Secara umum 
anak-anak NAD 
berpotensi me-
nempuh pen-
didikan hingga 
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D2 (SD 6 tahun + SMP 3 tahun + SMA 3 tahun 
+ Perguruan Tinggi 2 tahun = 14 tahun) sedang-
kan anak-anak usia tujuh tahun keatas di Kepu-
lauan Bangka Belitung hanya sampai SMA saja 
(SD 6 tahun + SMP 3 tahun + SMA 3 tahun = 12 
tahun). Selain NAD, Sumatra Barat dan Bengku-
lu memiliki angka harapan sekolah yang relatif 
tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Su-
matra. Sedangkan Sumatra Selatan, Lampung 
dan Kepulauan Riau adalah provinsi lainnya yang 
masih memiliki angka harapan lama sekolah yang 
rendah di Sumatra.

Walaupun mengalami peningkatan harapan 
lama sekolah, ketimpangan yang sangat men-
colok terjadi antara DI Yogyakarta dengan provin-
si lainnya. Sebagaimana terlihat pada Grafik 3.10 

harapan lama 
sekolah DIY 
mencapai lebih 
dari 15 tahun 
atau setara den-
gan pendidikan 
diploma tiga. Se-
dangkan provin-
si lainnya bah-
kan DKI Jakarta 
hanya sekitar 13 
tahun. Apabi-
la melihat fak-
tor sejarah ini 
memang tidak 

mengherankan karena DIY terkenal sejak lama 
sebagai kota pelajar di Indonesia. Komitmen tinggi 
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Sultan Hamengku Buwono IX sejak era penjajah-
an Jepang sangat kuat yang menjadikan kota Yog-
yakarta sebagai kota pendidikan. Ini berbeda den-
gan provinsi lainnya di Indonesia bahkan provinsi 
yang ada di Jawa yang sejak awal tidak memiliki 
komitmen yang kuat dalam mengembangkan pen-
didikan (Kutoyo, 1997). 

Harapan lama sekolah di Nusa Tenggara juga 
mengalami peningkatan dalam kurun waktu dela-
pan tahun ter-
akhir. Selama 
periode tersebut 
harapan lama 
sekolah di Nusa 
Tenggara Barat 
selalu lebih ting-
gi dibandingkan 
dengan Nusa 
Tenggara Timur 
(Grafik 3.11). 
Pada tahun 
2018 harapan 
lama sekolah di 
NTB adalah 13.5 
tahun sedangkan di NTT adalah 13.1 tahun. Apa-
bila dilihat dari harapan lama sekolah NTT memi-
liki rerata harapan lama sekolah rerata harapan 
lama sekolah nasional. Ini ironis dengan kondisi 
kemiskinan ekonomi yang terjadi di provinsi ini 
selama kurun waktu dua puluh terakhir. Semakin 
membaiknya kondisi pendidikan masyarakat NTT 
rupanya tidak berhubungan dengan kemiskinan 
ekonomi di NTT. Fakta ini mungkin menjelaskan 
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fenomena migrasi orang-orang terdidik di NTT 
yang pindah keluar daerah sehingga yang tinggal 
di provinsi ini sebagian besar adalah penduduk 
berpendidikan rendah atau tidak produktif.

Grafik 3.12 menunjukkan harapan lama seko-
lan untuk provinsi-provinsi yang ada di Kaliman-
tan. Kalimantan Timur memiliki angka harapan 
lama sekolah 
tertinggi sedang-
kan Kalimantan 
Barat dan Kali-
mantan Selatan 
memiliki angka 
harapan lama 
sekolah ter-
endah bahkan 
berada dibawah 
rerata nasion-
al. Kalimantan 
Timur merupa-
kan provinsi ter-
kaya dan paling 
maju di Kalimantan dengan berbagai fasilitas pen-
didikan yang relatif memadai dibandingkan den-
gan provinsi lain di pulau ini. Kalimantan Barat 
dan Kalimantan Selatan adalah provinsi termiskin 
dimana masih banyak wilayah-wilayah terpencil 
di kedua provinsi ini. Banyak diantara anak muda 
dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat 
harus pergi ke Jawa atau ke Kalimantan Timur 
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih 
tinggi baik itu SMA maupun perguruan tinggi. 
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Bagaimana dengan provinsi-provinsi yang ada 
di Sulawesi? Sama seperti provinsi lainnya harapan 
lama sekolah di semua provinsi meningkat sejak 
tahun 2010. Apabila di tahun 2010 rata-rata ma-
sih dibawah 12 tahun maka delapan tahun kemu-
dian rata-rata harapan lama sekolah di seluruh 
provinsi yang ada di Sulawesi sudah diatas 12 ta-
hun bahkan sebagian besar sudah berada diatas 
13 tahun atau setara dengan pendidikan diplo-
ma satu. Sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 

3.13 harapan 
lama sekolah 
Sulawesi Teng-
gara, Sulawesi 
Selatan, Sulawe-
si Tengah dan 
Gorontalo sudah 
lebih dari 13 ta-
hun. Sedangkan 
Provinsi Sulawe-
si Barat dan 
Sulawesi Utara 
masih tertinggal 
dengan angka 
harapan lama 

sekolah masih dibawah rata-rata nasional. Po-
tret harapan lama sekolah di Sulawesi sangat erat 
hubungannya dengan sejarah pertumbuhan per-
ekonomian dan pemerintahan di masing-masing 
provinsi. Sulawesi Selatan sejak lama telah men-
jadi jantung pusat perekonomian dan pemerintah-
an di Indonesia Timur. Demikian juga Sulawesi 
Tenggara selain menjadi wilayah pusat perdagan-
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gan pada masa lalu, provinsi ini juga lekat dengan 
sejarah pemerintahan Kerajaan Muna dan Kera-
jaan Buton yang memiliki hubungan erat dengan 
pemerintahan kolonial Portugis dan Belanda kala 
itu. Ini semuanya membangun kultur dan kes-
adaran sebagian besar masyarakat di wilayah ini 
akan pentingnya pendidikan. Selain itu tentun-
ya perkembangan jumlah sarana dan prasarana 
pendidikan khususnya SMA dan perguruan tinggi 
yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi 
Selatan dan Sulawesi Tengah beberapa tahun ter-
akhir telah mempermudah anak-anak di wilayah 
ini untuk mengenyam pendidikan yang lebih ting-
gi.

Selama delapan tahun terakhir, angka harapan 
lama sekolah di provinsi-provinsi yang ada di 
Maluku dan Papua juga mengalami peningkatan 
yang cukup besar. Namun demikian peningkatan 
angka harapan lama sekolah di Papua masih 
jauh tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi 
lain di Indonesia. Khususnya, Papua yang angka 
harapan lama sekolah masih sekitar 11 tahun atau  
rata-rata anak Papua hanya akan mengenyam 
pendidikan sampai dengan kelas dua SMA saja. 
Dengan ukuran Indek Pembangunan Manusia 
60.1 maka provinsi ini adalah satu-satunya 
provinsi di Indonesia yang memiliki indek kualitas 
hidup paling buruk.

Grafik 3.14 menunjukkan perkembangan an-
gka harapan lama sekolah di Papua dan Maluku 
sejak tahun 2010. Harapan lama sekolah di Ma-
luku naik dari 12.3 tahun pada tahun 2010 men-
jadi 13.8 tahun pada tahun 2018. Demikian pula 
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Maluku Utara 
menunjukkan 
kenaikan angka 
harapan lama 
sekolah yang 
cukup signifikan 
dari 11.8 tahun 
pada tahun 2010 
menjadi 13.8 ta-
hun pada tahun 
2018. Angka 
harapan lama 
sekolah Papua 
sebenarnya naik 
cukup tajam 

pada periode tersebut dari hanya sekitar 8.3 ta-
hun pada tahun 2010 menjadi 10.8 tahun pada 
tahun 2018. Demikian pula Papua Barat naik dari 
11.6 tahun pada tahun 2010 menjadi 12.3 tahun 
pada tahun 2018. 

Angka Putus Sekolah

Memang angka partisipasi sekolah anak-anak In-
donesia telah meningkat cukup tajam selama dua 
dekade ini. Namun peningkatan akses pendidikan 
tersebut masih disertai angka putus sekolah yang 
cukup tinggi. Berdasarkan Data Susenas 2018 to-
tal jumlah anak putus sekolah di Indonesia masih 
berkisar 4,5 juta anak dengan jumlah putus seko-
lah terbesar pada anak usia 16-18 tahun dengan 
jumlah sekitar 2,4 juta anak. Grafik 3.15 menun-
jukkan jumlah anak putus sekolah Indonesia ta-
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hun 2018 ber-
dasarkan jenis 
kelamin. Jum-
lah anak laki-la-
ki yang putus 
sekolah lebih 
besar diband-
ingkan dengan 
jumlah anak 
perempuan pada 
semua jenjang 
pendidikan. Ke-
timpangan gen-
der dalam hal 
putus sekolah 

justru terjadi pada kelompok anak laki-laki dan 
bukan anak perempuan.

Bagaimanakah dengan penyebaran putus 
sekolah berdasarkan geografi? Data BPS 2018 
menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah 
terbesar ada di Jawa Barat sebesar 958.599 
anak, disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur, 
masing-masing di angka 677.642 dan 609.131 
anak. Apabila dilihat berdasarkan kabupaten kota 
maka nampak bahwa kantong-kantong putus 
sekolah ada di sebagian besar kabupaten/kota 
di Jawa Barat,  Jawa Timur, Sumatra Selatan, 
Jambi dan Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi 
Selatan dan Papua (Peta 3.5). Berbagai catatan 
menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan 
penyebab utama anak-anak mengalami putus 
sekolah di wilayah ini. Walaupun biaya sekolah 
gratis namun seringkali anak laki-laki dari 
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keluarga miskin memutuskan untuk memilih 
bekerja (Pujiastuti & Sujarwoto, 2017; Zuilkowski, 
Samanhudi, & Indriana, 2019).  
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Penutup

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat 
penting dan berharga sebagai bekal insan 
Indonesia dalam mengembangkan potensi. 
Pelayanan pendidikan yang bermutu untuk 
semua sangat didambakan oleh anak-anak dan 
orangtua di seluruh penjuru negeri. Sejak tiga 
puluh tahun terakhir, pelayanan pendidikan di 
Indonesia menunjukkan perbaikan, khususnya 
dalam hal akses pendidikan dasar. Namun 
demikian, ekstra perhatian harus diberikan 
kepada saudara-saudara kita yang ada di Papua 
yang masih tertinggal jauh dibandingkan dengan 
provinsi-provinsi lainnya khususnya yang ada di 
Jawa, Bali dan Sumatera serta kota-kota besar di 
Indonesia.
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BAB 4 KOHESI SOSIAL DAN 

NON-DISKRIMINASI

“Kejakinan bahwa pada dasarnja manusia itu 

sama harganja, sebab itu berhubungan sesama 

anggauta masjarakat harus bersifat hormat-meng-

hormati, berdasar rasa keadilan, dengan ber-

pegang teguh atas harga diri sendiri”.

(Soewandi, Menteri Pendidikan dan Pengajaran tahun 

1946, dalam 10 Dasar Pendidikan dan Pengadjaran Sowandi 
diterbitkan ulang alam Pewarta PPK, No.2 Tahun 1951)

“Mari kita bangun bangsa dan hindarkan dari 

pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah, 

inilah tugas kesejarahan kita yang tidak boleh 

kita lupa”

(Abdurahman Wahid, Presiden RI ke-4)
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Pendidikan dan kewarganegaraan merupakan 
dua elemen yang tidak terpisahkan sejak awal. 
Sebab pendidikan diarahkan untuk ‘mendidik 
warga negara’. Bahkan lebih detil lagi dalam UU 
No.4 tahun 1950 juncto No.12 tahun 1954 pasal 3 
Bab II, menyebutkan bahwa:

“Tujuan pendidikan dan pengadjaran ialah 
membentuk manusia susila jang tjakap 
dan warga negara jang demokratis serta 
bertanggungdjawab tentang kesedjahteraan 
masjarakat dan tanah air”.  

Dalam rentang negara kepulauan yang 
dilintasi oleh pengaruh sekian peradaban, 
keragaman identitas budaya, agama, ras dan 
lainnya merupakan hal yang biasa. Secara 
bersamaan kemungkinan terjadinya konflik juga 
terbuka apalagi mengingat politik kolonial terkait 
apartheid, maupun sejarah berbagai suku bangsa 
maupun kerajaan yang bertikai sejak lampau.

Hadirnya negara baru dalam formasi Republik 
Indonesia menjadi momentum baru untuk 
menempatkan konsep warga negara sebagai titik 
sentral dalam bernegara. Negara bertanggung 
jawab memberikan perlindungan kepada warga 
negara, terlepas dari sekian perbedaan yang 
mungkin melahirkan diskriminasi atau exclusion. 
Diantaranya negara seharusnya wajib melakukan 
pendidikan warga negara agar diskriminasi 
berdasarkan ras, agama dan etnis dapat 
ditiadakan.
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Para pendiri Republik Indonesia menyadari 
bahwa strata rasial era pemerintah kolonial 
Belanda masih merupakan persoalan, dan hal 
itu dibahas khusus dalam rapat bersama BPUPKI 
pada tanggal 15 Juli 1945. Struktur rasial 
terutama terkait peranakan Tionghoa, Arab dan 
Indo-Belanda dibahas bersama dengan wakilnya 
masing-masing Liem Koen Hian, A.R Baswedan, 
dan P.F Dahler.

Dalam payung Republik Indonesia kehidupan 
bersama masih merupakan merupakan sesuatu 
yang harus dikerjakan terus menerus dalam 
upaya menjadi Indonesia. Tantangan terkait 
diskriminasi ras, agama dan etnis dalam kehidupan 
bermasyarakat merupakan hal yang menghambat 
bagi terwujudnya kerukunan, hubungan 
kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, 
perdamaian, keserasian, dan keamanan. Padahal 
dalam hidup sehari-hari  terkait mata pencarian 
warga negara mereka selalu hidup berdekatan 
dan berdampingan.

Selain itu sejak awal kemerdekaan para 
pendiri Republik Indonesia menyadari bahwa 
Indonesia negara dengan komposisi masyarakat 
yang majemuk dalam berbagai sendi dan aspek 
kehidupan baik agama, budaya, ras dan etnis. 
Oleh karena kebhinekaan masyarakat Indonesia 
ini harus dijaga sehingga menjadikan Indonesia 
sebagai bangsa yang rukun, damai dan kuat. 

Untuk menjamin setiap warga negara terhindar 
dari segala bentuk diskriminasi, maka Pemerintah 
Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi 
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Ras dan Etnis. Undang-Undang ini lahir dengan 
menimbang bahwa manusia berkedudukan 
sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan 
umat manusia dilahirkan dengan martabat dan 
hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, 
baik ras maupun etnis. Oleh karena itu, segala 
tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah 
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 
1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
yang menyatakan bahwa segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk 
diskriminasi ras dan etnis (Republik Indonesia, 
2002; United Nations General Assembly, 1949).

Kohesi sosial sangat erat kaitannya dengan 
ketimpangan. Sejarah pembangunan Indonesia 
ditandai oleh lebarnya ketimpangan ekonomi antar 
wilayah maupun antar stratifikasi sosial dalam 
masyarakat. Melebarnya jurang ketimpangan 
antara si kaya dan si miskin adalah faktor pemicu 
konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh 
karena itulah diperlukan kebijakan ekonomi yang 
inklusif untuk mengurangi jurang ketimpangan 
ekonomi dan mencegah konflik dalam masyarakat 
(Akita & Miyata, 2018; Sujarwoto, 2017; Sujarwoto 
& Tampubolon, 2016). 
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Gambar pembelahan sosial antara kelompok kaya dan miskin 

(Sumber: Dokumentasi Times Indonesia, 2008). 

Gambar pembelahan sosial antara kelompok kaya dan 

miskin (Sumber: Dokumentasi Times Indonesia, 2008). Potret 

kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin 

seperti ini semakin nyata terlihat di beberapa kota besar di 

Indonesia seperti Jakarta.
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Ketimpangan ekonomi sebagai akar konflik 
sosial

Semenjak krisis ekonomi tahun 1998 masalah 
ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin 
mengkawatirkan. Melebarnya jurang pendapatan 
antara si kaya dan si miskin tampak pada mening-
katnya Gini rasio semenjak tahun 2002. Grafik 
4.1 menunjukkan perkembangan Gini rasio Indo-
nesia semenjak tahun 2002. Terlihat dengan jelas 
bahwa semenjak tahun 2002 sampai dengan 2011 
ketimpangan ekonomi di  Indonesia semakin ting-
gi. Walaupun 
setelah tahun 
2011 mengalami 
penurunan, Gini 
rasio Indone-
sia tahun 2018 
masih tetap di 
angka 0.38 leb-
ih tinggi 0.04 
d ibandingkan 
Gini rasio tahun 
2002. Angka 
rasio ini berar-
ti 1 persen dari 
rakyat Indonesia 
menguasai 38% kekayaan di negeri ini. Karena 
Gini rasio yang dihitung oleh BPS mendasarkan 
pada ketimpangan pengeluaran dan bukan ketim-
pangan pendapatan atau ketimpangan kekayaan 
maka konsekuensinya adalah penghitungan Gini 
rasio yang dilakukan oleh BPS menghasilkan an-
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gka yang lebih rendah dibandingkan dengan ken-
yataannya. 

Beberapa ekonom dan pakar pembangunan 
menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi saja tidak cukup untuk menurunkan rasio 
gini lantaran bisa jadi pertumbuhan ekonomi 
yang terjadi tidak menyentuh masyarakat kelas 
bawah. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 
dan inklusif dengan mengutamakan sektor 
padat karya baik itu pertanian, industri dan 
perdagangan yang dapat dinikmati oleh sebagian 
besar masyarakat kelas bawah yang dibutuhkan 
agar ketimpangan ekonomi menurun (Collier & 
Dollar, 2002; Tambunan, 2016).

Apabila dilihat menurut pulau, maka nampak 
variasi gini rasio antar provinsi dalam pulau-pu-
lau yang ada di Indonesia. Di Sumatra, Gini ra-
sio terendah ditemukan di Kepulauan Bangka 
Belitung (Grafik 
4.2). Diantara 
provinsi lain-
nya di Suma-
tra, provinsi ini 
memiliki rasio 
Gini yang pal-
ing rendah se-
jak tahun 2002. 
Pada tahun 
2018, Gini rasio 
di Kepulauan 
Bangka Belitung 
adalah 0.26 art-
inya 1 persen 
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penduduk provinsi ini menguasai 26% kekayaan. 
Sebaliknya, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan 
dan Bengkulu memiliki Gini rasio tertinggi. 

Beberapa catatan menunjukkan penyebab 
tingginya ketimpangan ekonomi di ketiga provinsi 
tersebut, diantaranya adalah karakteristik pem-
bangunan ekonomi yang terkonsentrasi pada 
satu wilayah dan sektor tertentu. Aglomerasi 
atau pemusatan berbagai kegiatan ekonomi pada 
wilayah tertentu menyebabkan satu wilayah per-
tumbuhan ekonominya sangat cepat sedangkan 
wilayah lain tetap terbelakang. Misalnya provin-
si Riau selama ini mengandalkan sektor migas 
sebagai sumber penggerak ekonomi utama per-
ekonomian sehingga tidak mengherankan PDRB 
menduduki posisi lima besar di Indonesia bahkan 
PDRB Riau merupakan yang terbesar di luar Jawa 
dengan angka mencapai 755,2 Trilyun rupiah atau 
menyumbang sekitar 5,04% PDB nasional tahun 
2018. Oleh karena itu pemusatan kekayaan pada 
sekelompok penduduk yang bekerja dan mengua-
sai sektor migas khususnya pada wilayah-wilayah 
yang menjadi pusat pengembangan pembangu-
nan ekonomi seperti wilayah Kota Dumai dan 
sekitarnya terjadi. Sementara itu daerah-daerah 
yang tidak memiliki potensi sumber daya alam mi-
gas tetap terbelakang (Deichmann, Kaiser, Lall, & 
Shalizi, 2005; Syamsir & Rahman, 2018).

Ketimpangan ekonomi di Jawa lebih parah 
dibandingkan dengan ketimpangan ekonomi di 
pulau-pulau lainnya di Indonesia. Selama hampir 
dua puluh tahun Provinsi DI Yogyakarta memiliki 
Gini rasio tertinggi. Di provinsi ini 1% pendudukn-
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ya menguasai 
hampir 43% 
kekayaan. BPS 
menunjukkan 
bahwa 20% pen-
duduk termiskin 
di DI Yogyakarta 
pengeluarann-
ya hanya seki-
tar 5,66% dari 
total seluruh 
p e n g e l u a r a n 
penduduknya. 
Dengan kata 
lain 20% kelom-

pok masyarakat termiskin di DI Yogyakarta hanya 
menerima sekitar 5,66% dari pendapatan provinsi 
ini. Ini apabila kita menggunakan pengeluaran se-
bagai proxy pendapatan (Grafik 4.3). 

Beberapa analisis menjelaskan mengapa 
DI Yogyakarta memiliki Gini rasio tertinggi. 
Diantaranya adalah karakteristik investasi dan 
pembangunan berskala besar yang terjadi di DI 
Yogyakarta selama dua puluh tahun terakhir, 
khususnya pada bidang konstruksi dan real 

estate. Selain itu jasa pariwisata yang di dominasi 
oleh para pengusaha-pengusaha besar. Pesatnya 
pembangunan sarana hotel dan pusat-pusat 
perdagangan modern atau mall di DI Yogyakarta 
yang cenderung memfasilitasi kelompok ekonomi 
menengah keatas. Data BPS menunjukkan bahwa 
sektor-sektor tersebut adalah penyumbang 
terbesar bagi PDRB DI Yogyakarta selama ini. 
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Padahal struktur tenaga kerja DI Yogyakarta 
menunjukkan lebih dari 20% penduduknya 
bekerja di sektor pertanian yang sebagian 
besar masih mempertahankan gaya hidup yang 
sederhana. 

Beberapa ekonom dan sosiolog mencatat 
fenomena unik transisi perilaku dan budaya 
masyarakat DI Yogyakarta yang menunjukkan 
masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas 
mulai mengikuti gaya hidup ala kota-kota besar 
lainnya di Indonesia, sebagian lagi masyarakat 
ekonomi bawah masih hidup sangat sederhana 
(Kuncoro, 2004; Mahardiki & Santoso, 2013; 
Novianingrum, Fadhilurrohman, Isnandar, & 
Widodo, 2019). 

Gini rasio tertinggi kedua dan ketiga di Jawa 
adalah Jawa Barat dan DKI dengan angka indek 
berturut-turut 0.41 dan 0.38. Jawa Barat dan 
DKI adalah pusat-pusat perdagangan, industri 
dan bisnis di Indonesia dimana perusahaan-
perusahaan besar dan pemilik modal berkumpul. 
Konsentrasi ekonomi dan modal pada para 
pengusaha besar di dua provinsi tersebut sering 
di ulas menjadi biang penyebab melebarnya 
ketimpangan (Akita & Miyata, 2018). Sementara itu 
Jawa Tengah memiliki Gini rasio terendah di Jawa 
dengan angka sekitar 0,36% di tahun 2018 atau 
1% penduduk menguasai sekitar 36% kekayaan. 
Tentu saja angka ini cukup tinggi dibandingkan 
dengan daerah lain di luar Jawa.

Semenjak tahun 2002 sampai dengan 2019, 
ketimpangan ekonomi di Nusa Tenggara men-
galami peningkatan (Grafik 4.4). Ketimpangan 
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ekonomi di NTB 
lebih parah di 
bandingkan den-
gan NTT. Pada 
tahun 2019 Gini 
rasio NTT sekitar 
0.37 sedangkan 
provinsi tetang-
ganya pada an-
gka sekitar 0.35. 
Apabila ditelaah 
dari sisi pertum-
buhan ekonomi 
dan kesejahter-
aan sebagaima-
na dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya 
bahwa NTB memiliki pertumbuhan ekonomi yang 
lebih baik dibandingkan dengan NTT. Sebaliknya, 
dari aspek pemerataan ekonomi NTT lebih merata 
dibandingkan NTB. 

Tingginya pertumbuhan ekonomi Provinsi 
NTB tidak terlepas dari besarnya peran sektor 
pertambangan, perdagangan besar dan eceran 
yang berkontribusi sekitar 31% dari total PDRB di 
Provinsi ini. Dan seperti apa yang terjadi di provin-
si lainnya ketiga sektor ini pada umumnya dimili-
ki oleh para pemilik modal (Julianengsih, Irawan, 
& Cita, 2019; Wahidin, Sahri, Karismawan, & Fir-
mansyah, 2018). 

Grafik 4.5 menunjukkan melebarnya ketim-
pangan ekonomi di Kalimantan semenjak tahun 
2002. Selama periode tersebut terjadi peningkatan 
Gini rasio artinya jurang ketimpangan ekonomi 
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di Kalimantan 
semakin mele-
bar khususnya 
antara tahun 
2002 sampai 
dengan tahun 
2014. Fenomena 
menarik terjadi 
di Kalimantan 
dimana ketim-
pangan tertinggi 
bergeser dari Ka-
limantan Barat, 
K a l i m a n t a n 
Timur dan Kali-

mantan Selatan secara bergantian selama periode 
tersebut. Pada periode 2002 sampai dengan 2007, 
Kalimantan Timur memiliki Gini rasio terbesar. 
Antara tahun 2008 sampai dengan 2014, Provin-
si Kalimantan Barat mengganti Kalimantan Timur 
sedangkan antara tahun 2014 sampai dengan 
2017, ketimpangan ekonomi tertinggi berpindah 
ke Kalimantan Selatan. 

Fenomena ini mungkin tidak terlepas dari mo-
bilitas penanam modal sektor pertambangan dan 
perdagangan yang menjadi penyumbang PDRB 
terbesar di ketiga provinsi tersebut selama ini. 
Peran penanam modal besar menyumbang ketim-
pangan ekonomi nampaknya mengikuti pola-pola 
daerah lainnya di Indonesia. 
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Potret semakin parahnya ketimpangan ekonomi 
juga terlihat di Sulawesi. Grafik 4.6 menunjukkan 
ketimpangan ekonomi provinsi-provinsi di Su-
lawesi. Goron-
talo adalah 
provinsi dengan 
k e s e n j a n g a n 
ekonomi terle-
bar di pulau ini. 
Apabila di tahun 
2002, 1% pen-
duduk provinsi 
ini menguasai 
kurang lebih 
25% kekayaan 
maka di tahun 
2018 meningkat 
tajam menjadi 
1% penduduk provinsi ini menguasai sekitar 42% 
kekayaan atau meningkat hampir setengahnya. 

Angka Gini rasio Gorontalo adalah tertinggi no-
mor dua setelah DI Yogyakarta. Ironisnya tinggin-
ya ketimpangan ekonomi di provinsi ini dibarengi 
oleh pertumbuhan PDRB yang tinggi. Pada tahun 
2018 PDRB Gorontalo mencapai 6,51%, jauh di-
atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 
mencapai 5,17%. Ini mungkin mengindikasikan 
bahwa manfaat pembangunan belum merata 
belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan mas-
yarakat. Potret ini juga terlihat dari struktur pasar 
tenaga kerja di provinsi ini dimana lapangan usa-
ha industri pengolahan, pertambangan penggalian 
dan kegiatan industri lainnya menyerap tenaga 
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kerja sebesar 14,33%, namun hanya menyum-
bangkan 5,33% dari PDRB. Demikian juga dengan 
lapangan usaha perdagangan, transportasi, per-
gudangan, akomodasi-konsumsi yang menyerap 
tenaga kerja sebanyak 26,73% namun nilai tam-
bah yang dihasilkan sebesar 20,05% dari PDRB. 
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 
nilai tambah yang kecil pada lapangan usaha ini 
dibagi dengan tenaga kerja yang banyak, sehing-
ga pekerja pada lapangan usaha tersebut memiliki 
pendapatan yang rendah. 

Sementara itu Sulawesi Selatan memiliki Gini 
rasio paling rendah dibandingkan seluruh provinsi 
di Sulawesi. Pada tahun 2002 Gini rasio Sulawesi 
Selatan adalah 0.29, angka ini naik menjadi 
0.33 pada tahun 2018 atau meningkat sekitar 
0.06. Penurunan Gini rasio yang cukup tajam 
terjadi di Sulawesi Selatan antara tahun 2014 
sampai dengan 2018. Penurunan Gini rasio ini 
tidak terlepas dari berbagai stimulus pemerintah 
daerah memangkas ketimpangan melalui dana 
bantuan sosial dan dana-dana pembangunan desa 
lainnya yang pada akhirnya berkontribusi pada 
penurunan kemiskinan di pedesaan di wilayah 
provinsi ini (Syamsir & Rahman, 2018).

Grafik 4.7 menunjukkan ketimpangan 
ekonomi Maluku dan Papua semenjak tahun 2005 
sampai dengan tahun 2018. Tampak  penurunan 
ketimpangan ekonomi yang sangat tajam di Papua 
dari 0.51 tahun 2005 menjadi 0.39 pada tahun 
2018. Penurunan ketimpangan ini mungkin tidak 
terlepas dari banyaknya program-program pemer-
ataan pembangunan yang dilaksanakan oleh pe-
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merintah daerah 
maupun pusat 
selama lima ta-
hun terakhir di 
provinsi ini. Na-
mun demikian, 
potret ini berbe-
da dengan apa 
yang terjadi di 
provinsi lainnya 
khususnya Pap-
ua Barat yang 
justru menun-
jukkan adan-
ya peningkatan 
yang cukup tajam selama periode yang sama. Pe-
merataan pembangunan yang cukup konsisten 
terjadi di Maluku Utara. Selama periode tersebut 
Gini rasio di provinsi ini tidak mengalami fluktu-
asi yang tajam. Maluku Utara adalah salahsatu 
provinsi dengan Gini rasio terendah di Indonesia.

Apabila melihat lebih detail pada tingkat 
kabupaten/kota maka nampak jurang 
kesenjangan ekonomi terbesar ditemukan di 
beberapa kabupaten di Papua, Sulawesi Barat 
dan Selatan, serta beberapa kabupaten di Jawa 
Barat dan DI Yogyakarta (Peta 4.1). 
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Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia 
bersamaan dengan tingginya pertumbuhan 
ekonomi. Fenomena ini umum ditemui di hampir 
seluruh wilayah. Pada awalnya ketimpangan yang 
tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang 
disebabkan oleh pergeseran ekonomi tradisional 
yang berbasis pada pertanian menuju ekonomi 
modern yang berbasis pada industri dan teknologi 
informasi. 

Bersamaan dengan perkembangan tersebut 
juga terjadi pergesereran tenaga kerja dari 
sektor pertanian ke sektor modern. Karena 
kualifikasi sumber daya manusia yang tidak 
merata maka terjadilah ketimpangan ekonomi 
yang semakin tinggi, dimana para pemilik modal 
dan sumber daya manusia yang kompeten 
mendapatkan keuntungan ekonomi lebih besar 
dibandingkan dengan pekerja yang masih berada 
di sektor ekonomi tradisional dan pekerja dengan 
keterampilan rendah. Hal inilah yang juga 
menjelaskan mengapa ketimpangan ekonomi di 
perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan 
dimana pergeseran ekonomi tradisional menuju 
ekonomi modern di perkotaan lebih cepat 
dibanding di pedesaan. 

Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah 
untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut 
melalui berbagai kebijakan terkait dengan belanja 
daerah yang difokuskan pada peningkatan 
kualitas sumber daya manusia khususnya 
kelompok penduduk miskin pedesaan. Namun 
apabila pemerintah tidak mampu mengurangi 
ketimpangan ekonomi ini maka yang terjadi adalah 
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meluasnya konflik di masyarakat. Selanjutnya 
akan kita bahas bersama-sama situasi konflik 
sosial di Indonesia selama ini.

Konflik sosial

Konflik sosial dapat dimaknai sebagai perubahan 
sikap dalam masyarakat yang mengakibatkan 
terkikisnya integrasi sosial. Konflik sosial tidak 
hanya muncul dari dalam masyarakat tetapi bisa 
juga terjadi karena perubahan yang terjadi di luar 
masyarakat. Para sosiolog menjelaskan bahwa 
salahsatu faktor pendorong terjadinya konflik 
sosial adalah perubahan sosial (Bräuchler, 2017; 
Crouch, 2017; Setiawan, De Jong, Scheepers, & 
Sterkens, 2019; Sujarwoto, 2017). 

Sejarah pembangunan Indonesia sangat 
diwarnai oleh sejarah konflik sosial dan politik 
yang melibatkan etnis, suku maupun agama. 
Sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman 
suku, budaya, agama, etnis dan ras maka 
konflik sosial merupakan bagian dari kehidupan 
masyarakat Indonesia. Konflik-konflik sosial yang 
memakan ribuan korban jiwa terjadi sejak krisis 
1999, mulai dari konflik sosial paling fenomenal 
yaitu konflik suku di Sampit Pontianak, konflik 
sosial yang terjadi di Aceh dan Papua serta Poso. 
Peta 4.2 menunjukkan penyebaran konflik sosial 
di Indonesia pada tahun 2018. 
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Nampak dengan jelas pusat-pusat konflik 
terjadi di beberapa kabupaten di Papua, Sulawesi 
Tengah sampai dengan Sulawesi Utara, Maluku, 
sebagian kecil Jawa dan Sumatra serta pulau-
pulau kecil di Nusa Tenggara. Papua merupakan 
kantong konflik di Indonesia. Tabel 4.1. 
menunjukkan 10 Kabupaten/Kota di Indonesia 
dengan jumlah konflik tertinggi tahun 2018 
dimana mayoritas adalah kabupaten/kota yang 
ada di Papua.

Tabel 4.1. 10 Kabupaten/Kota dengan jumlah 
kejadian konflik tertinggi tahun 2018

Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah konflik
Papua Mimika 187

Papua Yalimo 143

Papua Waropen 108

Papua Puncak 96

Maluku Utara Halmahera Selatan 93

Papua Paniai 93

Maluku Utara Halmahera Utara 87

Maluku Maluku Tengah 86

Papua Asmat 85

Maluku Ambon 80

Sumber: PODES, 2018

Catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) menunjukkan empat penyebab konflik 
tak berujung di Papua. Pertama, kegagalan 
pembangunan Indonesia yang selama ini 
memusatkan pembangunan di Indonesia Bagian 
Barat khususnya Jawa. Papua dikenal sebagai 
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daerah yang kaya akan sumber daya alam namun 
ironisnya provinsi ini menjadi provinsi termiskin 
di Indonesia. 

Kegagalan pembangunan di Papua selama ini 
banyak disinyalir sebagai akibat ekploitasi yang 
masif dan terstruktur oleh pemerintah pusat 
mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam 
Papua selain faktor kompetensi sumber daya 
manusia yang kurang dalam membangun daerah. 
Walaupun Kebijakan Otonomi Khusus telah 
dilaksanakan selama hampir 20 tahun namun 
faktanya orang-orang asli Papua tidak menikmati 
hasilnya (Khatarina, 2009). Penguasaan sumber-
sumber ekonomi terjadi oleh kelompok-kelompok 
non-pribumi Papua sehingga pembangunan 
ekonomi justru meminggirkan masyarakat 
pribumi Papua (Pamungkas, 2017).

Kedua adalah diskriminasi terhadap orang 
Papua. Perlakuan diskriminatif oleh masyarakat 
diluar Papua maupun oleh kelompok-kelompok 
masyarakat pendatang yang hidup di tanah Papua 
masih sering dirasakan oleh pribumi (Pamungkas, 
2017). Perlakuan rasisme yang terjadi kepada 
mahasiswa Papua di Kota Surabaya dan Malang 
pada tahun 2019 silam telah memicu konflik masif 
antara masyarakat pribumi dan pendatang di 
tanah Papua yang memakan korban jiwa ratusan 
orang dan meninggalkan trauma baik pribumi 
sendiri maupun para pendatang yang sudah lama 
hidup di tanah Papua.
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Gambar demonstrasi mengkritik perlakuan rasis terhadap 

masyarakat Papua (Sumber: Dokumentasi CNN Indonesia, 

2018).

Ketiga, kekerasaan negara yang berdampak 
pada terjadinya pelanggaran HAM. Berbagai 
pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan oleh 
pemerintah maupun aparat keamanan kepada 
masyarakat Papua tidak memperoleh keadilan 
sebagaimana mestinya. Banyak kasus HAM 
di Papua tidak dapat diproses secara hukum. 
Walaupun pendekatan represif yang dilakukan 
di masa Orde Baru sudah dicabut namun 
sampai saat ini masyarakat Papua tetap melihat 
dan merasakan pelanggaran HAM oleh aparat 
keamanan (Drooglever, 2010).

Keempat, konflik di Papua tidak terlepas 
dari sejarah integrasi Papua ke dalam Republik 
Indonesia dan identitas politik. Sejak melegitimasi 
kontrol wilayah Papua dari Pemerintah Belanda 
pada tahun 1963, pemerintah pusat memahami 
persoalan perbedaan identitas politik bahwa 
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bangsa Papua memiliki akar budaya dan ras yang 
berbeda dengan bangsa Melayu yang merupakan 
mayoritas masyarakat di bangsa Nusantara. 
Kesadaran akan identitas politik ini menguat 
seiring dengan praktek-praktek represif dan 
tindakan kekerasan yang terjadi di Papua yang 
dilakukan oleh bangsa Melayu (Drooglever, 2010).

Gambar konflik antar suku di Papua (Sumber: Dokumentasi 
Papua Antara News, 2018). 

Dari beragam konflik sosial, konflik antar 
kelompok masyarakat sangat mewarnai masyarakat 
Indonesia akhir-akhir ini. Berkembangnya 
berbagai kelompok radikal berbasis agama paska 
Orde Baru menjadi pemicu konflik antar kelompok 
masyarakat yang dilatarbelakangi perbedaan 
keyakinan dan agama. 

Berkembangnya radikalisme agama di 
Indonesia ini bersamaan dengan berkembangnya 
media sosial dan Internet. Radikalisme agama 
di Indonesia tersemai subur di media sosial dan 
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Internet. Kedua tempat tersebut menjadi ruang 
terbuka munculnya paham radikalisme agama.

Eskalasi kekerasan agama di Indonesia 
memang meningkat tajam paska reformasi 1998 
seiring dengan menguatnya gerakan Islam radikal. 
Hanya tiga bulan setelah Soeharto lengser, Front 
Pembela Islam (FPI) lahir dan hingga saat ini, 
organisasi ini dikenal sebagai kelompok radikan 
Islam yang sering melakukan tindakan-tindakan 
kekerasan kepada siapa saja yang dianggapnya 
tidak sesuai dengan syariat Islam. FPI yang 
dipimpin oleh Muhammad Rizieq Shihab berkali 
kali melakukan serangan secara fisik ke “tempat-
tempat maksiat” menurut kacamata ideologi 
mereka. Bahkan pada bulan Agustus 2000, ribuan 
orang menghadiri Kongres 1 Majelis Mujahidin 
Indonesia (MMI) yang dikenal sebagai organisasi 
Islam radikal Indonesia.

Gambar demonstrasi berlatar belakang kelompok Agama 

semakin marak paska Orde Baru (Sumber: Dokumentasi 

CNN Indonesia, 2018).
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Data Podes 2018 menunjukkan lebih dari 100 
kejadian konflik berlatarbelakang agama di tahun 
2018. Sebagian besar konflik berlatarbelakang 
agama tersebut dilatarbelakangi oleh isu 
penodaan dan atau penyimpangan agama dan 
rumah ibadah. Isu ini berubah menjadi kekerasan 
ketika pemerintah dan aparat keamanan luput 
menangani atau tidak dapat menyelesaikannya 
dengan baik.

Gambar demonstrasi berlatarbelakang isu khilafah ajaran 

Islam mengemuka di Indonesia pada sepuluh tahun terakhir 

ini. Dalam beberapa kasus sering memicu konflik dan 
kekerasan (Sumber: Dokumentasi CNN Indonesia, 2018).

Begitu sensitifnya isu agama sehingga konflik 
politik yang pada awalnya bersumber diluar agama 
pun seringkali ditarik ke wilayah agama demi 
memperoleh dukungan politik yang lebih besar 
dari kelompok agama tertentu. Dalam beberapa 
kasus konflik seperti konflik Ciketing, Yasmin, 
Poso maupun Ambon akar masalahnya sebenarnya 
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bukan pada isu perbedaan agama tetapi lebih pada 
faktor-faktor laten atau tersebunyi yang ada dalam 
masyarakat yang sangat terkait ketimpangan 
ekonomi, ketidakadilan dalam penegakan hukum 
dan rasa keadilan sosial (McRae, 2016). 

Hanya saja dalam perkembangannya pelaku-
pelaku konflik melibatkan agama sehingga 
memperoleh dukungan emosional dari kelompok 
agama tertentu. Konflik ini terus terjadi berlarut-
larut terjadi dikantong-kantong wilayah Papua, 
Sulawesi Barat dan Tengah, Maluku Utara, 
Kalimantan Tengah, sebagian kecil Jawa Timur 
dan Jawa Barat serta Lampung, Sumatra Utara 
dan Aceh sebagaimana terlihat di peta 4.3. 

Penggunaan isu agama dan suku tersebut 
tidak terlepas dari realitas masih kuatnya politik 
identitas di Indonesia selama ini. Karakter bangsa 
Indonesia yang majemuk telah dimanfaatkan oleh 
para politisi untuk mencari dukungan politik 
berbasis agama dan suku. Para politisi justru 
sering menggunakan politik identitas untuk 
menarik kelompok masyarakat mayoritas untuk 
kepentingan politik mereka. Hal ini wajar-wajar 
saja dalam negara demokrasi. Namun, apabila 
ini dilakukan secara berlebihan maka akan 
mengganggu persoalan toleransi dan kemajemukan 
Indonesia. Terutama di saat menjelang dan pasca 
pesta demokrasi yang terjadi di beberapa daerah 
akhir-akhir ini.
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Bentuk konflik sosial lainnya yang berkembang 
di masyarakat Indonesia akhir akhir ini adalah 
perkelahian antar pelajar atau remaja yang 
semakin meresahkan. Peta 4.4 menunjukkan 
penyebaran perkelahian antar pelajar di Indonesia. 
Konflik antar pelajar terjadi di sebagian kecil 
Kalimantan Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta, 
sebagian kecil wilayah Jawa Timur dan sebagian 
kecil Sumatra Selatan dan Sumatra Utara.

Gambar perkelahian pelajar yang masih sering ditemui di 

beberapa wilayah Indonesia (Sumber: Dokumentasi Antara 

News, 2018).

Perkelahian pelajar secara masal merupakan 
cerminan reaksi frustasi para remaja, ketidak-
mampuan remaja beradaptasi dan mengembang-
kan pribadi secara sehat, dan gambaran gang-
guan emosi yang dialami oleh remaja. Fenomena 
ini tidak terlepas dari kegagalan keluarga dalam 
mendidik anak dan menciptakan lingkungan yang 
nyaman bagi remaja, ketidakmampuan lemba-



176  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

ga pendidikan dalam membangun aktivitas dan 
kreativitas remaja serta akhlaknya dan juga dise-
babkan oleh lingkungan masyarakat yang tidak 
mendukung remaja khususnya di kota-kota besar 
berkembang secara baik.

Sejarah Indonesia juga dihadapkan pada 
konflik antara masyarakat versus pemerintah 
dan aparat keamanan. Para pengamat sering 
menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di NAD 
dan Papua merupakan konflik vertikal antara 
Pemerintah Pusat yang ada di Jakarta versus 
masyarakat Papua dan Aceh (Drooglever, 2010; 
Al-Chaidar, 1999 ). 

Konflik Aceh bermula saat tokoh Aceh Hasan 
Di Tiro membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 
pada tanggal 4 Desember 1976. Deklarasi GAM 
digelar di Gunung Halimon, Pidie dengan tujuan 
memisahkan diri dari Indonesia. Perekrutan 
GAM secara besar-besaran dilakukan dengan 
memperoleh dukungan pelatihan militer dari Libya 
kala itu. Melihat upaya ancaman pemisahan diri 
tersebut pemerintah Orde Baru menjadikan Aceh 
sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sejak tahun 
1989 hingga 1998. Operasi DOM digelar dengan 
tujuan memburu pasukan GAM di seluruh pelosok 
Aceh. Selama operasi tersebut ratusan bahkan 
ribuan orang Aceh telah menjadi korban tindakan 
represif militer. Perang yang terjadi di Aceh selama 
30 tahun telah menyebabkan masyarakat hidup 
dalam penderitaan dan kemiskinan (Al-Chaidar, 
1999). 
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Demikian juga konflik Papua yang dilatar 
belakangi oleh keinginan sebagian kecil warga 
Papua untuk memisahkan diri. Sejarah konflik 
Papua dimulai sejak tahun 1961 dimana Belanda 
berkeinginan membentuk negara Papua Barat 
yang terlepas dari Indonesia. Langkah Belanda ini 
dilawan oleh Presiden Soekarno dan karenanya 
pemerintah Belanda menyerahkan masalah Papua 
kepada PBB. Setelah menyerahkan masalah 
Papua kepada PBB, Belanda menyerahkan 
masalah Papua ke Indonesia dengan syarat 
memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk 
menentukan sikap melalui referendum atau waktu 
itu dikenal dengan penentuan pendapat rakyat 
yang dilaksanakan pada tahun 1969 dengan hasil 
rakyat Papua memilih tetap dalam lingkungan 
Republik Indonesia. 

Namun demikian beberapa aktivis 
kemerdekaan Papua yang tergabung dalam 
Organisasi Papua Merdeka (Free Papua Movement) 
meluncurkan protes karena referendum hanya 
melibatkan 1.025 orang Papua yang dipaksa lewat 
todongan senjata. Mereka berkeyakinan bahwa 
referendum tersebut tidak sah. OPM sendiri 
didirikan sejak Desember 1961 dengan tujuan 
menentang penguasaan Republik Indonesia atas 
Irian Jaya. Nicolaas Jouwe dan dua komandan 
OPM, Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik 
Prai, berencana mendeklarasikan kemerdekaan 
Papua pada tahun 1971.  

Pada tanggal 1 Juli 1971 telah dideklarasikan 
Republik Papua Barat oleh Roemkorem dan 
Prai. Melihat ancaman ini pemerintah Orde 
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Baru menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi 
Militer (DOM) antara tahun 1978 sampai 
dengan 1998. Selama DOM berlangsung ribuan 
orang Papua telah menjadi korban disisi lain 
eksploitasi terhadap kekayaan Papua berjalan 
melalui Freeport yang menguntungkan segelintir 
elite Papua dan pemerintah Orde Baru kala itu 
(Drooglever, 2010.

Sebagaimana terlihat di peta 4.5 dan 4.6 sampai 
dengan tahun 2018 konflik antara masyarakat 
dan pemerintah serta aparat keamanan masih 
terpusat di kedua wilayah tersebut. Namun 
demikian nampaknya konflik di wilayah Papua 
lebih luas dan lebih parah dibandingkan Aceh. 
Konflik di Papua akhir-akhir ini bahkan semakin 
rumit karena melibatkan sentimen kedaerahan 
akibat desentralisasi, kelangkaan sumber daya 
dan konflik politik nasional dan lokal akibat belum 
terkonsolidasikannya demokrasi.
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Non diskriminasi dan gender

Istilah gender digunakan untuk menjelaskan 
perbedaan peran perempuan dan pria yang 
bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender 
adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung 
jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan 
perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat 
berdasarkan sifat perempuan dan pria yang 
dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, 
kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender 
tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu 
yang ditetapkan oleh-Nya, sehingga manusia 
tidak mampu untuk merubah atau menolak. 
Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya 
melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah 
kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai 
sperma adalah kodrat bagi pria. Kesetaraan 
gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari 
sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan 
maupun pria menjadi korban dari pada sistem 
tersebut (Ihromi, 1995). Kesetaraan gender antara 
perempuan dan pria merupakan hal mutlak untuk 
mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. 
Oleh karena itu negara wajib mewujudkannya. 
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Gambar unjuk rasa menuntut keadilan terhadap kebijakan 

buruh migran perempuan (Sumber: Dokumentasi Antara 

News, 2017). Buruh migran yang identik dengan perempuan 

adalah bentuk feminisasi kemiskinan yang menggambarkan 

timbangnya akses perempuan terhadap pendidikan, 

pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan partisipasi politik.

Istilah diskriminasi gender telah mendominasi 
wacana pembangunan dan hukum praktik 
Indonesia sampai dengan 2005 namun setelah 
itu isu ini perlahan-lahan beralih menjadi isu 
kekerasan terhadap perempuan khususnya sejak 
berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(PKDRT). Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk 
kekerasan terhadap perempuan mendefinisikan 
diskriminasi terhadap perempuan sebagai 
“setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan 
yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang 
mempunyai pengaruh atau tujuan untuk 
mengurangi atau menghapuskan pengakuan, 
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penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi 
manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di 
bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau 
apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari 
status perkawinan mereka, atas dasar persamaan 
antara pria dan perempuan” (Fanani, 2018). 
Pernyataan ini menunjukkan bahwa diskriminasi 
berdasarkan gender ditujukan untuk membuat 
seseorang tak bisa mengakui, menikmati dan 
menggunakan HAM dan membuat perempuan 
dan pria menjadi tak setara. 

Sementara itu dalam Pasal 1 UU PKDRT 
mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga 
sebagai setiap perbuatan terhadap seorang 
terutama perempuan yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 
seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah 
tangga termasuk ancaman untuk perbuatan, 
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah 
tangga. Pasal 5 UU ini lebih lanjut merumuskan 
bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai 
kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran 
rumah tangga (Fanani, 2018).

Pembangunan manusia pada hakikatnya 
merupakan upaya untuk memperluas pilihan 
bagi semua masyarakat, bukan hanya salah 
satu bagian dari masyarakat sehingga tidak ada 
masyarakat yang terkecualikan. Pengabaian 
aspek gender menghambat proses pembangunan 
dan oleh karenanya setiap aspek pembangunan 
mestinya mengintegrasikan aspek gender atau 
sering disebut mengarusutamakan aspek 
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gender dalam pembangunan. Pengarusutamaan 
gender secara menyeluruh dalam setiap aspek 
pembangunan membutuhkan waktu karena 
persoalan ketimpangan gender bersumber dari 
legitimasi konstruksi budaya yang cenderung 
patriarkhi, ketidatepatan interpretasi ajaran 
agama dan kebijakan politik. Kesetaran gender 
pada implementasinya diwujudkan dengan tidak 
adanya perbedaan hak dan kewajiban antara 
perempuan dan pria yang dijamin oleh perundang-
undangan yang dihasilkan oleh negara maupun 
masyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan 
dalam status dan kedudukan perempuan dan 
pria dalam pembangunan dan menikmati hasil 
pembangunan.

Gambar potret mayoritas perempuan Indonesia (Sumber: 

Dokumentasi CBB News, 2018). Masih kuatnya budaya 

patriarki dalam masyarakat Indonesia menutup kesempatan 

perempuan untuk memperoleh pendidikan dan layanan publik 

yang lebih baik.
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Pemerintah Indonesia menggunakan 
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks 
Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengukur 
kemajuan terwujudnya kesetaraan gender. 
Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk 
mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang 
sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi 
kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata 
lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), 
serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi 
ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. 
Sedangkan IDG menunjukkan apakah perempuan 
dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan 
ekonomi dan politik. 

Tabel 4.2 menunjukkan perkembangan 
IPG di Indonesia sejak tahun 2010. Secara 
umum pembangunan gender di Indonesia telah 
mengalami kemajuan selama periode tersebut. 
Provinsi Sulawesi Utara memiliki IPG tertinggi 
dengan angka 94.79, artinya hampir seluruh 
perempuan di Provinsi ini telah mengenyam 
layanan dasar pendidikan, kesehatan dan akses 
pendapatan. Sedangkan Papua memiliki IPG 
terendah dengan angka 80.11 atau masih ada dua 
diantara 10 perempuan di Papua yang belum bisa 
mengakses layanan dasar kesehatan, pendidikan 
dan pendapatan. Namun demikian selama periode 
tersebut pertumbuhan IPG di Papua terbesar 
dibandingkan Provinsi lainnya. 
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Tabel 4.2. Indeks Pembangunan Gender 

Indonesia menurut Provinsi 2010-2018

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-10

Papua 73.93 74.99 76.42 77.61 78.57 78.52 79.09 79.38 80.11 6.18

Jambi 83.04 83.94 85.91 87.69 87.88 88.44 88.29 88.13 88.44 5.40

Maluku 
Utara

85.29 85.31 87.06 87.96 88.79 88.86 89.15 89.15 89.50 4.21

Nusa 
Tenggara 
Barat

86.53 87.60 88.85 89.44 90.02 90.23 90.05 90.36 90.37 3.84

Lampung 87.18 88.23 88.49 88.84 89.62 89.89 90.30 90.49 90.57 3.39

Gorontalo 83.26 84.19 84.54 84.57 85.09 85.87 86.12 86.64 86.63 3.37

Riau 85.17 85.74 86.29 86.74 87.62 87.75 88.04 88.17 88.37 3.20

Sumatera 
Selatan

89.73 89.92 90.79 91.25 91.64 92.22 92.08 92.43 92.62 2.89

Bali 90.90 91.67 92.78 93.00 93.32 92.71 93.20 93.70 93.71 2.81

Kalimantan 
Barat

84.09 84.10 84.28 84.39 84.72 85.61 85.77 86.28 86.74 2.65

Kalimantan 
Timur

83.00 83.18 84.33 84.69 84.75 85.07 85.60 85.62 85.63 2.63

Aceh 89.05 89.30 90.32 90.61 91.50 92.07 91.89 91.67 91.67 2.62

Sulawesi 
Barat

87.53 87.60 87.90 88.56 89.18 89.52 89.35 89.44 90.05 2.52

Nusa 
Tenggara 
Timur

90.06 90.66 91.47 91.74 92.76 92.91 92.72 92.44 92.57 2.51

Bengkulu 88.88 89.47 90.51 90.55 91.02 91.38 91.06 91.34 91.37 2.49

Sulawesi 
Tenggara

87.90 88.06 88.42 89.24 89.56 90.30 90.23 90.24 90.24 2.34

Kep. 
Bangka 
Belitung

86.87 87.10 87.54 87.73 87.74 88.37 88.90 88.93 89.15 2.28

Jawa Barat 86.94 87.12 87.79 88.21 88.35 89.11 89.56 89.18 89.19 2.25

Sumatera 
Barat

91.98 92.82 92.98 93.02 94.04 94.74 94.42 94.16 94.17 2.19

Jawa 
Timur

88.80 89.28 89.36 90.22 90.83 91.07 90.72 90.76 90.77 1.97

DI Yogya-
karta

92.82 93.56 93.73 94.15 94.31 94.41 94.27 94.39 94.73 1.91
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Sulawesi 
Utara

93.10 93.29 93.38 93.75 94.58 94.64 95.04 94.78 94.79 1.69

Jawa 
Tengah

90.32 90.92 91.12 91.50 91.89 92.21 92.22 91.94 91.95 1.63

Sulawesi 
Selatan

91.54 91.79 91.96 92.34 92.60 92.92 92.79 92.84 93.15 1.61

Indonesia 89.42 89.52 90.07 90.19 90.34 91.03 90.82 90.96 90.99 1.57

Papua 
Barat

81.15 81.34 81.57 81.72 81.95 81.99 82.34 82.42 82.47 1.32

Maluku 91.79 92.36 92.38 92.46 92.55 92.54 92.38 92.75 93.03 1.24

Sumatera 
Utara

89.43 89.57 90.04 90.07 90.26 90.96 90.82 90.65 90.66 1.23

Kalimantan 
Tengah

88.02 88.11 88.13 88.47 89.33 89.25 89.07 88.91 89.13 1.11

Banten 90.22 90.22 90.28 90.31 90.99 91.11 90.97 91.14 91.30 1.08

Kalimantan 
Utara

85.63 85.67 85.68 86.34 85.96 86.74 1.07

DKI Jakarta 93.76 93.76 94.11 94.26 94.60 94.72 94.98 94.70 94.70 0.94

Kep. Riau 92.05 92.11 92.23 92.81 93.20 93.22 93.13 92.96 92.97 0.92

Sulawesi 
Tengah

91.23 91.70 91.77 91.84 92.69 92.25 91.91 91.66 92.08 0.85

Kalimantan 
Selatan

88.00 88.09 88.33 88.33 88.46 88.55 88.86 88.60 88.61 0.61

Kesenjangan IPM perempuan dan pria semen-
jak tahun 2010 mengalami penurunan dari -7.51 
pada tahun 2010 menjadi -6.80 pada tahun 2018 
(Tabel 4.3). Papua, Papua Barat dan Kalimantan 
Timur adalah provinsi yang memiliki kesenjangan 
IPM terbesar. Dengan kata lain ketidakadilan gen-
der dalam akses layanan dasar di provinsi-provin-
si tersebut paling parah dirasakan. Sedangkan 
kesenjangan terkecil ada di Sulawesi Utara, DI Yo-
gyakarta dan DKI. Di tiga provinsi ini kesetaraan 
gender dalam akses layanan dasar relatif lebih 
baik dibandingkanprovinsi lainnya di Indonesia.
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Tabel 4.3. Kesenjangan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) perempuan terhadap pria 

menurut Provinsi 2010-2018

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceh -7.8 -7.68 -6.97 -6.81 -6.21 -5.82 -6 -6.22 -6.27

Sumatera 
Utara

-7.54 -7.48 -7.18 -7.23 -7.13 -6.65 -6.8 -6.98 -7.03

Sumatera 
Barat

-5.68 -5.1 -5.04 -5.05 -4.35 -3.85 -4.13 -4.36 -4.38

Riau -10.81 -10.47 -10.1 -9.88 -9.25 -9.23 -9.05 -9.01 -8.93

Jambi -11.84 -11.44 -10.1 -8.93 -8.87 -8.48 -8.67 -8.86 -8.69

Sumatera 
Selatan

-7.09 -7.01 -6.43 -6.13 -5.92 -5.55 -5.71 -5.49 -5.39

Bengkulu -7.75 -7.4 -6.69 -6.78 -6.49 -6.24 -6.54 -6.37 -6.41

Lampung -8.74 -8.05 -7.95 -7.82 -7.34 -7.18 -6.95 -6.86 -6.87

Kep. Bangka 
Belitung

-9.24 -9.18 -8.94 -8.89 -8.95 -8.55 -8.19 -8.22 -8.12

Kep. Riau -5.95 -5.96 -5.91 -5.52 -5.24 -5.25 -5.34 -5.51 -5.53

DKI Jakarta -5 -5 -4.74 -4.65 -4.39 -4.32 -4.13 -4.39 -4.41

Jawa Barat -9.22 -9.19 -8.79 -8.61 -8.57 -8.03 -7.74 -8.1 -8.16

Jawa Tengah -6.84 -6.45 -6.36 -6.15 -5.92 -5.72 -5.75 -6.0 -6.05

DI Yogyakarta -5.65 -5.09 -4.97 -4.65 -4.55 -4.51 -4.66 -4.59 -4.34

Jawa Timur -7.83 -7.55 -7.6 -7.06 -6.67 -6.54 -6.89 -6.91 -6.95

Banten -7.02 -7.09 -7.13 -7.15 -6.69 -6.63 -6.8 -6.71 -6.63

Bali -6.71 -6.21 -5.42 -5.28 -5.07 -5.61 -5.24 -4.88 -4.91

Nusa Tengga-
ra Barat

-8.86 -8.28 -7.55 -7.23 -6.89 -6.81 -7.00 -6.84 -6.90

Nusa Tengga-
ra Timur

-6.21 -5.96 -5.49 -5.41 -4.79 -4.72 -4.88 -5.12 -5.08

Kalimantan 
Barat

-10.68 -10.74 -10.8 -10.8 -10.77 -10.17 -10.08 -9.76 -9.52

Kalimantan 
Tengah

-8.42 -8.4 -8.43 -8.27 -7.67 -7.81 -8.01 -8.2 -8.10

Kalimantan 
Selatan

-8.35 -8.39 -8.3 -8.37 -8.33 -8.37 -8.19 -8.46 -8.52

Kalimantan 
Timur

-12.94 -12.95 -12.2 -12.0 -12.05 -11.83 -11.44 -11.51 -11.61
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Kalimantan 
Utara

-10.54 -10.57 -10.1 -10.48 -9.98

Sulawesi 
Utara

-4.89 -4.79 -4.79 -4.55 -3.96 -3.95 -3.68 -3.91 -3.93

Sulawesi 
Tengah

-5.83 -5.6 -5.64 -5.65 -5.09 -5.45 -5.75 -5.98 -5.74

Sulawesi 
Selatan

-5.92 -5.79 -5.73 -5.5 -5.37 -5.17 -5.31 -5.31 -5.11

Sulawesi 
Tenggara

-8.5 -8.46 -8.32 -7.76 -7.61 -7.1 -7.2 -7.25 -7.32

Gorontalo -10.83 -10.38 -10.3 -10.4 -10.19 -9.7 -9.59 -9.31 -9.43

Sulawesi 
Barat

-7.99 -8.06 -7.91 -7.53 -7.17 -7.02 -7.21 -7.2 -6.85

Maluku -5.63 -5.26 -5.26 -5.26 -5.25 -5.28 -5.44 -5.21 -5.04

Maluku Utara -9.83 -9.99 -8.92 -8.4 -7.89 -7.94 -7.81 -7.86 -7.66

Papua Barat -12.6 -12.56 -12.5 -12.5 -12.46 -12.55 -12.37 -12.43 -12.54

Papua -15.67 -15.18 -14.4 -13.8 -13.35 -13.56 -13.33 -13.31 -13.02

Indonesia -7.51 -7.49 -7.15 -7.13 -7.09 -6.60 -6.82 -6.77 -6.80

Tabel 4.4. Indeks Pemberdayaan Gender 
Indonesia menurut Provinsi 2010-2018

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-10

Maluku 
Utara

58.17 59.38 59.84 59.66 61.05 65.74 68.19 70.31 72.81 14.64

Papua 55.42 57.74 57.76 57.22 64.21 63.69 64.73 61.89 68.71 13.29

Aceh 53.40 52.06 54.44 59.78 65.12 65.57 67.40 66.28 66.60 13.2

Riau 65.14 65.34 69.05 69.78 74.11 74.59 75.19 75.36 75.73 10.59

Gorontalo 61.35 62.12 62.08 60.89 67.36 69.26 69.7 71.09 71.23 9.88

Jambi 57.91 58.89 61.52 66.19 61.93 62.43 63.14 65.32 67.78 9.87

Sulawesi 
Utara

71.20 73.34 75.00 75.55 76.15 79.82 81.24 82.37 80.91 9.71

Kep. Riau 56.7 60.62 59.32 60.79 60.54 62.15 65.6 66.96 66.18 9.48

Kalimantan 
Barat

55.26 56.39 59.34 58.78 64.1 64.44 64.37 64.46 64.47 9.21

Sulawesi 
Barat

63.15 63.71 64.25 64.47 67.14 69.4 71.71 73.37 71.95 8.8

Kalimantan 
Selatan

62.53 66.61 68.40 65.60 68.22 70.05 67.40 67.56 71.31 8.78
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Sulawesi 
Tengah

65.37 66.08 67.96 68.59 65.11 65.57 70.05 70.38 73.95 8.58

Kalimantan 
Tengah

68.62 69.48 70.35 68.61 77.90 77.87 78.23 79.36 77.03 8.41

Nusa Teng-
gara Timur

57.98 58.9 59.55 59.81 63.06 64.75 65.07 63.76 65.86 7.88

Sulawesi 
Tenggara

64.26 65.26 65.86 64.49 68.13 72.14 70.51 70.76 71.54 7.28

Banten 65.66 66.58 65.53 65.49 66.91 67.94 69.14 70.00 72.75 7.09

Sumatera 
Selatan

67.32 68.34 66.78 70.41 70.2 70.36 70.69 73.53 74.37 7.05

Sulawesi 
Selatan

62.46 63.38 63.88 64.42 66.76 67.98 70.02 70.57 69.14 6.68

Jawa Tengah 67.96 68.99 70.82 71.22 74.46 74.8 74.89 75.1 74.03 6.07

Nusa Teng-
gara Barat

54.49 56.57 57.90 58.54 57.49 58.69 60.06 59.95 60.56 6.07

Bali 58.53 58.59 58.49 61.50 62.25 62.99 63.97 63.76 64.18 5.65

Indonesia 68.15 69.14 70.07 70.46 70.68 70.83 71.39 71.74 72.10 3.95

Sumatera 
Utara

67.78 67.39 69.82 70.08 66.69 67.81 69.07 69.29 71.29 3.51

Jawa Barat 67.01 68.08 68.62 67.57 68.87 69.02 71.15 70.04 70.20 3.19

Kalimantan 
Utara

66.52 67.31 63.52 61.09 69.53 3.01

Sumatera 
Barat

63.04 64.62 65.22 65.4 61.86 62.42 64.51 65.01 65.70 2.66

Maluku 75.94 76.51 78.72 79.93 76.99 77.15 77.36 78.87 77.77 1.83

Jawa Timur 67.91 68.62 69.29 70.77 68.17 68.41 69.06 69.37 69.71 1.80

Bengkulu 68.5 69.33 69.57 73.45 68.76 68.86 71.09 71.40 69.60 1.10

DKI Jakarta 73.23 74.7 76.14 77.43 71.19 71.41 72.14 72.34 73.68 0.45

Lampung 65.32 65.86 67.24 65.62 62.99 62.01 61.98 63.6 63.82 -1.50

Kalimantan 
Timur

60.05 61.29 61.84 63.12 53.74 55.96 56.93 56.64 57.53 -2.52

Kep. Bangka 
Belitung

55.62 56.03 56.54 57.29 56.12 56.29 51.69 54.91 52.57 -3.05

Papua Barat 57.97 57.54 58.46 57.01 47.97 48.19 49.56 47.88 51.04 -6.93

DI Yogya-
karta

77.70 77.84 75.57 76.36 66.90 68.75 66.96 69.37 69.64 -8.06
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Bagaimanakah dengan Indeks Pemberdayaan 
Gender (IDG)? Tabel 4.4 menunjukkan 
perkembangan IDG di Indonesia sejak tahun 
2010. Secara umum IDG Indonesia mengalami 
peningkatan dari 68.15 menjadi 72.10, angka ini 
menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan 
dalam politik dan ekonomi walaupun masih 
belum seperti yang diharapkan karena masih 
sekitar satu dari tiga perempuan di Indonesia 
yang belum mampu memperoleh akses yang sama 
untuk berpartisipasi dalam politik dan ekonomi 
misalnya menjadi anggota parlemen atau bekerja 
secara profesional. 

Potret IDG agak berbeda dengan IPG dimana 
DI Yogyakarta justru mengalami penurunan dari 
77.70 di tahun 2010 menjadi 69.64 di tahun 
2018, artinya selama periode tersebut di provinsi 
ini justru terjadi penurunan jumlah perempuan 
yang mampu bekerja secara profesional dan 
berkecimpung dalam dunia politik turut serta 
dalam pengambilan keputusan di ranah publik. 
Maluku Utara, Papua dan Aceh secara umum 
mengalami perkembangan IDG yang lebih 
cepat dibandingkan provinsi lainnya dalam 
hal pemberdayaan gender. IDG Maluku Utara 
meningkat sampai dengan 14.64%, artinya akses 
perempuan untuk bekerja menjadi profesional 
dan berkecimpung dalam dunia politik meningkat 
hingga sekitar 15% selama periode 2010-2018 di 
provinsi ini. 

Indikator pembentuk IDG antara lain 
adalah persentase perempuan yang bekerja 
sebagai profesional dan sumbangan pendapatan 
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perempuan. Tabel 4.5 dan 4.6 menunjukkan 
persentase perempuan yang bekerja sebagai 
professional dan sumbangan pendapatan 
perempuan semenjak tahun 2010. 

Persentase perempuan yang bekerja sebagai 
profesional meningkat dari 40% pada tahun 
2010 menjadi 47% pada tahun 2018. Kurang 
dari setengah perempuan yang bekerja adalah 
mereka yang memiliki ketrampilan atau keahlian 
khusus sedangkan lainnya adalah mereka yang 
tidak memiliki ketrampilan atau keahlian khusus, 
misalnya buruh tani atau pembantu rumah tangga 
yang umumnya adalah perempuan. Persentase 
terbesar ada di Gorontalo dan terkecil ada di Papua. 
Selama periode tersebut, Jambi dan Kalimantan 
Utara mengalami peningkatan persentase tertinggi 
sedangkan di Papua, Sumatra Barat dan Sulawesi 
Utara justru mengalami penurunan. 

Sumbangan perempuan terhadap pendapatan 
mengalami peningkatan dari 33.50% di tahun 
2010 menjadi 36.70% di tahun 2018 atau hanya 
meningkat sekitar 3.20%. Atau dengan kata 
lain perempuan hanya menyumbang sepertiga 
dari penghasilan keluarga. Kecilnya sumbangan 
ini disebabkan karena mayoritas perempuan 
Indonesia yang rata-rata memilih menjadi ibu 
rumah tangga, selain itu mereka yang bekerja 
pada umumnya bekerja di sektor informal yang 
memiliki upah kecil. Perempuan di Nusa Tenggara 
Timur menjadi penyumbang terbesar. 43.3% 
penghasilan keluarga di provinsi ini bersumber 
dari perempuan. Fakta ini menarik apabila 
dihubungkan dengan tingginya angka buruh 
migran perempuan di provinsi ini. 
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Tabel 4.5. Persentase perempuan yang bekerja 
sebagai profesional menurut provinsi 2010-2018

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-10

Jambi 43.78 51.73 48.62 49.35 48.88 48.66 49.79 51.91 53.58 9.80

Kalimantan 
Utara

36.27 38.59 39.70 48.75 44.82 44.36 8.09

Maluku 42.44 50.81 49.68 48.95 48.79 49.71 49.44 48.81 50.33 7.89

Sumatera 
Utara

47.25 56.32 51.62 50.67 52.46 53.47 52.59 52.46 54.51 7.26

Nusa Tengga-
ra Barat

39.00 39.37 40.92 40.96 40.38 43.95 47.96 44.10 45.66 6.66

Sulawesi 
Barat

47.08 51.85 51.65 52.22 51.10 53.28 52.67 54.93 52.99 5.91

Lampung 46.07 49.21 51.21 49.14 51.08 46.24 54.13 50.52 50.48 4.41

Nusa Tengga-
ra Timur

44.28 45.87 47.22 44.88 48.15 47.52 49.63 46.07 48.51 4.23

Kalimantan 
Timur

37.56 40.65 39.17 43.14 41.30 42.40 44.03 39.36 41.68 4.12

DKI Jakarta 43.38 42.53 48.83 42.47 42.96 44.69 43.29 43.52 47.32 3.94

Sulawesi 
Selatan

49.03 50.71 51.94 52.73 50.73 52.95 53.81 51.62 52.91 3.88

Sulawesi 
Tengah

48.40 51.00 50.03 50.65 51.92 48.30 52.54 50.23 52.23 3.83

Riau 48.24 53.65 46.46 49.12 52.94 49.24 52.45 53.67 51.95 3.71

Sumatera 
Selatan

50.01 51.79 49.34 51.32 52.09 53.31 52.37 49.25 53.66 3.65

Aceh 51.14 53.76 52.12 53.14 53.28 52.43 51.70 54.71 54.69 3.55

Kalimantan 
Selatan

45.05 45.02 42.16 44.04 44.32 45.03 51.29 46.85 48.44 3.39

Jawa Barat 38.01 38.19 38.76 38.44 40.22 40.00 42.27 41.60 41.38 3.37

Gorontalo 54.98 53.92 57.62 56.63 58.19 58.53 59.55 57.73 58.01 3.03

Indonesia 44.02 45.75 45.22 44.82 45.61 46.03 47.59 46.31 47.02 3.00

Jawa Tengah 44.89 46.97 45.22 45.70 45.67 47.72 49.30 46.97 47.57 2.68

Kep. Bangka 
Belitung

46.37 52.93 45.73 47.03 47.87 49.64 48.99 49.36 48.94 2.57

Bali 43.19 41.32 39.50 41.79 44.36 45.46 49.28 44.17 45.58 2.39

Banten 39.69 41.01 39.34 38.17 41.07 41.32 44.48 42.84 42.02 2.33

Jawa Timur 45.64 48.27 46.81 46.78 46.04 46.44 48.14 47.36 47.68 2.04

DI Yogyakarta 46.01 44.54 43.83 47.95 45.76 45.30 44.49 46.06 47.70 1.69
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Sulawesi 
Tenggara

47.16 46.69 44.69 45.44 46.47 48.73 47.42 47.92 48.79 1.63

Kalimantan 
Barat

41.28 43.42 45.37 40.60 46.62 46.77 43.77 43.94 42.69 1.41

Maluku Utara 46.94 46.27 47.85 43.24 49.28 44.57 45.05 47.54 47.98 1.04

Kalimantan 
Tengah

43.31 45.22 43.55 43.86 47.59 45.07 46.62 42.99 44.24 0.93

Kep. Riau 37.27 39.92 46.22 42.97 38.43 46.41 45.81 41.63 37.98 0.71

Bengkulu 48.66 50.13 50.07 51.66 50.75 52.27 50.91 48.99 49.02 0.36

Papua Barat 40.17 38.92 38.81 39.56 37.03 37.52 41.90 37.32 38.62 -1.55

Sulawesi 
Utara

53.36 51.04 52.02 51.88 52.45 55.16 53.34 52.52 51.34 -2.02

Sumatera 
Barat

57.83 56.13 54.19 55.32 57.05 56.75 58.17 57.64 55.48 -2.35

Papua 42.93 38.33 31.56 34.19 35.23 34.08 36.15 33.41 35.47 -7.46

Tabel 4.6. Sumbangan pendapatan perempuan 
menurut Provinsi 2010-2018

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-10

Nusa Tengga-
ra Timur

38.50 39.88 40.29 41.23 42.19 42.71 42.73 43.25 43.26 4.76

Papua Barat 22.95 24.18 23.66 24.10 24.56 25.86 26.34 27.00 27.31 4.36

Sumatera 
Selatan

30.54 30.83 33.51 33.91 34.31 34.55 34.57 34.70 34.71 4.17

Sulawesi 
Tenggara

32.17 32.89 33.39 34.12 35.12 35.85 35.86 36.03 36.04 3.87

Sulawesi 
Utara

28.71 29.14 29.36 29.80 30.63 30.81 31.56 32.17 32.35 3.64

Sumatera 
Barat

34.16 34.16 35.55 35.77 35.99 36.40 37.29 37.40 37.48 3.32

Nusa Tengga-
ra Barat

29.53 30.13 30.15 30.70 31.26 31.68 32.30 32.69 32.81 3.28

Indonesia 33.50 34.16 34.70 35.17 35.64 36.03 36.42 36.62 36.70 3.20

Jawa Timur 32.58 32.63 33.52 34.17 34.83 35.17 35.52 35.63 35.64 3.06

Kalimantan 
Timur

20.58 20.89 21.10 21.41 21.73 22.54 23.00 23.43 23.64 3.06

Gorontalo 23.40 23.87 24.35 24.64 24.94 25.05 25.54 26.10 26.45 3.05

Kep. Bangka 
Belitung

23.35 23.49 23.61 24.15 24.70 25.17 25.69 26.17 26.38 3.03

Bali 34.89 34.91 35.21 35.58 35.96 36.39 37.39 37.68 37.87 2.98
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Aceh 31.67 31.67 32.14 32.71 33.29 33.72 34.51 34.56 34.57 2.90

Jambi 27.24 27.38 27.62 28.01 28.40 28.82 29.47 29.87 30.09 2.85

Kep. Riau 25.61 26.65 26.05 26.42 26.80 27.12 27.76 28.26 28.37 2.76

Sulawesi 
Selatan

29.14 29.36 29.73 30.22 30.67 31.12 31.12 31.63 31.83 2.69

Sulawesi 
Tengah

27.78 28.12 28.29 28.79 29.29 29.30 30.00 30.20 30.40 2.62

Kalimantan 
Selatan

33.71 34.47 34.48 34.69 34.90 35.38 36.05 36.26 36.27 2.56

Maluku 34.62 35.13 35.58 36.22 36.88 37.09 37.12 37.13 37.14 2.52

DI Yogyakarta 38.41 39.18 39.55 39.87 40.19 40.46 40.52 40.63 40.78 2.37

Maluku Utara 34.21 34.21 35.36 35.54 35.73 36.32 36.44 36.45 36.46 2.25

Jawa Tengah 32.05 32.33 32.55 32.99 33.46 34.06 34.09 34.13 34.28 2.23

Jawa Barat 27.29 27.38 27.69 28.05 28.41 29.03 29.07 29.45 29.51 2.22

Riau 26.02 26.36 26.51 27.04 27.37 27.58 28.10 28.13 28.14 2.12

Kalimantan 
Barat

32.91 33.19 34.02 34.16 34.77 34.87 34.92 34.99 35.00 2.09

Bengkulu 33.19 33.21 33.49 33.81 34.34 35.10 35.11 35.21 35.24 2.05

Banten 29.24 29.54 29.56 29.75 29.94 30.34 31.05 31.13 31.29 2.05

DKI Jakarta 35.91 36.53 36.55 36.72 36.90 37.54 37.57 37.74 37.80 1.89

Lampung 27.74 27.77 28.13 28.36 28.59 29.02 29.06 29.23 29.33 1.59

Kalimantan 
Tengah

31.87 32.33 32.92 33.02 33.13 33.26 33.26 33.39 33.39 1.52

Papua 35.06 35.36 35.36 35.57 35.75 35.97 35.99 36.49 36.50 1.44

Sulawesi 
Barat

35.12 35.28 35.94 36.03 36.11 36.17 36.20 36.21 36.26 1.14

Kalimantan 
Utara

25.04 25.41 25.41 25.43 25.88 26.16 1.12

Sumatera 
Utara

34.92 34.94 35.64 35.66 35.88 35.99 36.01 36.03 36.03 1.11
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Peran negara dalam perlindungan sosial

Peran negara dalam memberikan perlindungan 
sosial sangat penting dalam rangka mewujudkan 
kerukunan sosial. Terwujudnya kerukunan 
sosial tidak lepas dari keterlibatan negara dalam 
memberikan jaminan kepada warganya melalui 
berbagai kebijakan terkait jaminan sosial kepada 
warga masyarakat yang paling membutuh. 

   Peta 4.7 sampai dengan 4.9 menunjukkan 
distribusi jaminan sosial, beras untuk keluarga 
miskin dan anggaran untu perlindungan sosial 
yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten 
dan kota se-Indonesia. Jaminan sosial dilihat dari 
kepemilikan jaminan hari tua, asuransi kematian, 
asuransi PHK, asuransi kecacatan, dan pensiun. 
Akses terhadap jaminan sosial keluarga miskin 
masih sangat rendah. Tidak lebih dari 20% atau 
satu dari lima penduduk yang memiliki akses 
atau sekitar delapan dari sepuluh orang Indonesia 
kecacatan dan pensiun tidak mampu memperoleh 
perlindungan sosial dalam bentuk jaminan hari 
tua, asuransi kematian, asuransi PHK, asuransi 
kecacatan dan pensiun. Di beberapa kabupaten di 
Papua bahkan kurang dari 10%. 

Bagaimanakah dengan akses keluarga miskin 
terhadap bahan makanan pokok khususnya be-
ras? Peta 4.8 menggambarkan distribusi akses 
keluarga miskin terhadap program beras untuk 
rakyat miskin. Nampak di beberapa Kabupaten 
di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat 
dan Kalimantan Utara masih sangat kekurangan. 
Distribusi tidak merata terjadi di Papua dimana 
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setengah dari keluarga miskin di kabupaten/kota 
telah menerima bantuan bahan pokok, namun di 
beberapa kabupaten seperti Mappi, Puncak Jaya 
dan Pania masih sedikit keluarga yang mener-
ima. Di kabupaten ini hanya satu dari sepuluh 
keluarga miskin yang menerima program beras 
untuk rakyat miskin. Isu distribusi program ber-
as untuk rakyat miskin sepertinya juga terjadi di 
wilayah lain di beberapa provinsi di Kalimantan 
dan Provinsi Bangka dan Belitung.  Data propor-
si penduduk dengan asupan kalori minum pada 
Tabel 4.6 juga menunjukkan bukti yang menguat-
kan dimana penduduk di Papua dan Papua Barat 
masih dalam kondisi sangat kekurangan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam 
menganggarkan dana untuk perlindungan 
sosial bervariasi. Di beberapa kabupaten besar 
anggaran yang dikeluarkan untuk perlindungan 
sosial berbanding lurus dengan akses masyarakat 
terhadap jaminan sosial. Namun dibeberapa 
kabupaten dan kota justru berbanding terbalik. 
kabupaten atau kota yang mengeluarkan lebih 
banyak dana untuk perlindungan sosial justru 
akses masyarakat terhadap jaminan sosial rendah. 

Misalnya, di kabupaten Mappi yang 
mengeluarkan anggaran untuk perlindungan 
sosial tetapi akses masyarakat terhadap berbagai 
jenis jaminan sosial masih memprihatinkan. 
Memang isu efisiensi dan efektivitas anggaran 
perlindungan sosial masih sering ditemukan di 
beberapa kabupaten dan kota di Indonesia yang 
semuanya ini tidak terlepas dari persoalan tata 
kelola pemerintahan.
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Tabel 4.6. Proporsi pendduk dengan asupan 
kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari 

menurut Provinsi 2010-2018

Provinsi 2015 2016 2017 2018

Aceh 11.30 13.42 10.29 9.38

Sumatera Utara 12.62 13.82 7.88 6.87

Sumatera Barat 8.64 7.34 6.60 6.93

Riau 10.86 13.22 9.78 10.19

Jambi 13.97 14.64 8.64 8.93

Sumatera Selatan 10.10 10.62 4.51 6.81

Bengkulu 10.3 9.56 8.67 6.31

Lampung 15.43 14.74 8.41 8.89

Kep. Bangka Belitung 7.99 9.99 6.60 8.23

Kep. Riau 8.03 10.07 8.59 11.32

DKI Jakarta 14.16 14.53 7.76 7.05

Jawa Barat 11.08 11.26 6.57 7.04

Jawa Tengah 14.74 15.00 8.92 8.51

DI Yogyakarta 12.48 9.43 2.15 2.34

Jawa Timur 11.50 10.14 6.67 6.83

Banten 9.72 8.70 5.29 4.74

Bali 5.98 5.28 3.94 3.14

Nusa Tenggara Barat 10.66 8.69 5.60 3.60

Nusa Tenggara Timur 26.79 20.42 8.93 14.84

Kalimantan Barat 16.63 16.00 13.63 13.84

Kalimantan Tengah 11.75 11.79 9.59 9.07

Kalimantan Selatan 9.17 8.86 4.41 6.07

Kalimantan Timur 19.56 19.16 14.64 15.94

Kalimantan Utara 29.26 22.74 18.2 15.97
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Sulawesi Utara 12.77 13.18 5.92 7.56

Sulawesi Tengah 14.82 13.76 8.28 10.44

Sulawesi Selatan 13.84 14.34 8.11 9.44

Sulawesi Tenggara 13.68 12.93 7.19 6.99

Gorontalo 8.70 12.19 5.28 8.31

Sulawesi Barat 14.11 10.92 11.24 13.38

Maluku 27.20 25.78 20.99 25.86

Maluku Utara 32.59 31.39 24.62 25.82

Papua Barat 29.74 28.18 23.27 18.68

Papua 27.91 29.31 24.79 27.48

Indonesia 12.96 12.69 7.90 8.23
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Penutup

Semenjak krisis tahun 1999 ketimpangan 
ekonomi Indonesia semakin mengkhawatirkan. 
Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia 
bersamaan dengan tingginya pertumbuhan 
ekonomi. Fenomena ini umum ditemui di hampir 
seluruh wilayah di Indonesia. Semakin melebarnya 
jurang ketimpangan ini sering menyulut terjadi 
konflik dan kekerasan berlatar belakang SARA. 
Walaupun sudah mulai terkikis, budaya patriarki 
masih ditemukan dalam masyarakat Indonesia. 
Budaya ini sering menutup kesempatan 
perempuan untuk memperoleh pendidikan dan 
layanan publik yang lebih baik. 
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BAB 5 KEADILAN SOSIAL 

DALAM AKSES KESEHATAN

“Dalam pada itu untuk mempertinggi taraf 

kesehatan dan kecerdasan rakyat, maka 

peningkatan pelayanan kesehatan dan perbaikan 

mutu gizi akan semakin disempurnakan. 

Peningkatan pelayanan kesehatan dan perbaikan 

gizi tersebut diutamakan kepada golongan 

masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di 

desa maupun di kota. Perbaikan kesehatan rakyat 

ditekankan pada pencegahan dan pengobatan, 

dengan mendekatkan pelayanan kesehatan pada 

rakyat”

Pemerataan pelayanan kesehatan, Rencana 

Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III), Lampiran 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1979, 

Buku I, hal.26.
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Aspek kesehatan dan pendidikan merupakan 
salah satu aspek pemerataan di era pemerintahan 
Jenderal Soeharto yang tertuang dalam model 
rencana pembangunan lima tahun atau Repelita. 
Secara khusus kedua kedua bidang ini menjadi 
aspek pemerataan kedua yang tertuang dalam 
Repelita Ketiga (1979/80-1983/84). 

   Target dasar repelita ketiga untuk bidang 
kesehatan adalah mempertinggi taraf kesehatan 
melalui upaya pemberantasan penyakit menular, 
penyakit rakyat, peningkatan keadaan gizi rakyat, 
peningkatan sanitasi lingkungan, perlindungan 
rakyat terhadap bahaya narkotika, pencegahan 
penggunaan obat yang tidak memenuhi syarat, 
penyediaan obat-obatan yang semakin merata 
dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat 
luas, penyediaan tenaga medis dan paramedis 
secara merata pula, peningkatan penyuluhan 
kesehatan rakyat dan perluasan pelayanan 
kesehatan melalui pusat kesehatan masyarakat, 
rumah sakit serta melalui berbagai  cara lain guna 
meningkatkan kesehatan masyarakat desa.

Upaya-upaya ini merupakan perwujudan dari 
amanat negara bahwa setiap warga negara berhak 
hidup sehat lahir dan batin. Tugas negara adalah 
menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang 
kokoh yang mampu menjamin setiap warga negara 
untuk memperoleh mutu layanan kesehatan 
yang sama. Gerak terencana untuk menyediakan 
layanan kesehatan dasar perlu diteruskan.

Meskipun upaya pemerataan pelayanan 
kesehatan sudah dikerjakan sekian dekade, kita 
masih sering mendengar jeritan “orang miskin 
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dilarang sakit”. Ini bukti bahwa pelayanan 
kesehatan di Indonesia memang masih belum 
adil. Kesehatan menjadi barang mahal di negeri 
ini. Obat, dokter dan rumah sakit bagaikan gurita 
bisnis yang mengerikan siap mencengkeram 
dan memiskinkan siapapun orang yang sakit 
khususnya bagi orang miskin.

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
yang diharapkan menjadi salah satu cara 
negara memberikan pelayanan kesehatan 
kepada rakyat miskin pada kenyataannya masih 
sering melakukan penolakan memberikan 
pelayanan kepada mereka yang miskin, lemah 
dan terpinggirkan. Mereka yang miskin sering 
dibenturkan pada permasalahan administratif 
keuangan yang berbelit, mekanisme administrasi 
yang ruwet dan panjang serta menyusahkan tanpa 
ada alternatif lain. 

Bahkan obat-obatan di rumah sakit dan 
puskesmas sering kosong dan petugas kesehatan 
absen karena memilih bekerja di fasilitas 
kesehatan swasta yang memberikan penghasilan 
lebih besar. Bagi orang miskin yang sakit, antrian 
yang panjang adalah pemandangan yang bisa di 
puskesmas dan rumah sakit pemerintah. 

Kita sadar bahwa kualitas dan masa depan 
bangsa Indonesia  ditentukan oleh layanan 
kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. 
Masyarakat yang cerdas dan sehat hanya akan 
dapat diwujudkan apabila bangsa Indonesia 
memiliki sistem pendidikan dan sistem kesehatan 
yang kokoh dan bermutu. UUD Republik Indonesia 
secara tegas menjamin bahwa setiap orang berhak 
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hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan. UUD 1945 juga mengakui bahwa 
setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara 
utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Potret kesehatan selama dua puluh tahun 
terakhir ditandai dengan fenomena transisi 
epidemiologi yang membawa beban ganda bagi 
sistem kesehatan Indonesia. Tidak seperti di negara 
maju yang layanan kesehatan dasar khususnya 
untuk penyakit menular telah mencapai 
kemapanan, sistem kesehatan kita dihadapkan 
pada tantangan ketika layanan kesehatan untuk 
penyakit menular belum sepenuhnya dapat 
dilaksanakan dengan baik, tantangan besar 
penyakit tidak menular telah memberikan beban 
besar bagi pemerintah. 

Sejak dua puluh tahun terakhir penyebab 
kematian di Indonesia telah bergeser dari penyakit 
menular seperti diare, kolera, tetanus dan TBC ke 
penyakit tidak menular seperti serangan jantung, 
stroke, diabetes dan kanker. Fenomena yang lebih 
menyedihkan ternyata penyakit stroke, diabetes, 
dan kanker tidak hanya menjadi beban orang 
kaya tetapi sedikit demi sedikit bergeser ke orang 
miskin. Ini adalah ironi bagi Indonesia disaat 
ekonomi kita merangkak dari negara miskin ke 
egara berpenghasilan menengah justru berkah 
ekonomi yang dinikmati orang Indonesia berubah 
menjadi penyakit. 



211  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

Gambar unjuk rasa masyarakat miskin menuntut hak-hak 

terhadap layanan kesehatan yang lebih baik (Sumber: 

Dokumentasi Antara News, 2008).

Terwujudnya keadilan sosial dalam kesehatan 
dapat dilihat dari berbagai indikator. Salahsatu 
indikator yang sering digunakan adalah angka 
harapan hidup. Dalam kepustakaan kesehatan 
dijelaskan panjang pendeknya angka harapan 
hidup seseorang menggambarkan baik buruknya 
sistem tata kelola layanan kesehatan yang ada 
(Mathers, Sadana, Salomon, Murray, & Lopez, 
2001). Tingginya angka harapan hidup suatu 
masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari 
sistem tata kelola layanan kesehatan yang baik. 
Bagaimanakah perkembangan angka harapan 
hidup orang Indonesia? Berikut ini hasil studi 
kami.
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Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat 
untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah 
dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk 
pada umumnya dan meningkatkan derajat 
kesehatan pada khususnya (Anggraini & 
Lisyaningsih, 2013).  AHH yang rendah umumnya 
mencerminkan rendahnya program pembangunan 
kesehatan dan program sosial lainnya termasuk 
kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori 
termasuk program pemberantasan kemiskinan. 

    AHH pada dasarnya adalah rata-rata tahun 
hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang 
yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada 
suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang 
berlaku di lingkungan masyarakatnya. Pemerintah 
Indonesia dalam hal ini BPS menggunakan 
data Sensus Penduduk dan Survey Penduduk 
Antar Sensus (SUPAS) untuk menghitung AHH 
(Anggraini & Lisyaningsih, 2013).

Tabel 5.1 menunjukkan AHH Indonesia 
menurut provinsi 2010-2018.  AHH Indonesia 
tahun 2010 adalah 69.81 tahun artinya bayi-bayi 
yang dilahirkan tahun 2010 (periode 2006-2009) 
akan hidup sampai 69-70 tahun. Sedangkan 
AHH Indonesia 2018 adalah 71.20 tahun artinya 
bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2018 
mempunyai usia harapan hidup lebih panjang 
hingga 71.20 tahun. Selama periode 2010-2018, 
AHH Indonesia naik 1.39 tahun atau dengan kata 
lain umur orang Indonesia yang lahir menjelang 
2018 secara umum lebih panjang sekitar 1-1.5 
tahun.
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Apabila dilihat berdasarkan provinsi, nampak 
bahwa pada tahun 2018 DI Yogyakarta adalah 
provinsi dengan AHH tertinggi dengan angka 74.82 
tahun sedangkan Sulawesi Barat adalah provinsi 
dengan AHH terendah dengan angka 64.58. 

Adapun sepuluh provinsi dengan AHH 
terendah adalah Kalimantan Selatan, Maluku 
Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara 
Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua Barat 
dan Papua. Sebagaimana kita ketahui bahwa 
provinsi-provinsi ini merupakan kantung-kantung 
kemiskinan, kekurangan layanan kesehatan dan 
pendidikan. 

Selama periode tersebut terlihat bahwa 
provinsi dengan kemajuan AHH tertinggi adalah 
Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat dengan 
masing-masing 2.5-2.8 tahun. Sementara itu 
provinsi dengan perkembangan terkecil adalah 
Aceh, DI Yogyakarta dan Kalimantan Tengah. 
Untuk Provinsi DI Yogyakarta mungkin rendahnya 
perkembangan ini bisa dimaklumi karena DI 
Yogyakarta sudah memiliki AHH yang cukup 
tinggi sehingga sulit untuk menaikkan AHH. 
Kondisi AHH NAD dan Kalimantan Tengah cukup 
memprihatinkan karena dua provinsi ini memiliki 
AHH dibawah rerata AHH nasional.
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Tabel 5.1. Angka Harapan Hidup Menurut 
Provinsi 2010-2018

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-10

Sulawesi Barat 62.50 62.78 63.04 63.32 64.04 64.22 64.31 64.34 64.58 2.08

Nusa Tenggara 
Barat

63.82 64.13 64.43 64.74 64.89 65.38 65.48 65.55 65.87 2.05

Sulawesi 
Tengah

66.07 66.39 66.70 67.02 67.18 67.26 67.31 67.32 67.78 1.71

Kalimantan 
Selatan

66.65 66.88 67.11 67.35 67.47 67.80 67.92 68.02 68.23 1.58

Jawa Tengah 72.73 72.91 73.09 73.28 73.88 73.96 74.02 74.08 74.18 1.45

Sumatera Barat 67.59 67.79 68.00 68.21 68.32 68.66 68.73 68.78 69.01 1.42

Indonesia 69.81 70.01 70.20 70.40 70.59 70.78 70.90 71.06 71.20 1.39

Jawa Barat 71.29 71.56 71.82 72.09 72.23 72.41 72.44 72.47 72.66 1.37

Lampung 68.91 69.12 69.33 69.55 69.66 69.90 69.94 69.95 70.18 1.27

Kep. Riau 68.42 68.63 68.85 69.05 69.15 69.41 69.45 69.48 69.64 1.22

Sumatera 
Utara

67.46 67.63 67.81 67.94 68.04 68.29 68.33 68.37 68.61 1.15

Sulawesi 
Selatan

68.93 69.12 69.31 69.50 69.59 69.80 69.82 69.84 70.08 1.15

Banten 68.50 68.68 68.86 69.04 69.13 69.43 69.46 69.49 69.64 1.14

Maluku 64.46 64.61 64.77 64.93 65.01 65.31 65.35 65.40 65.59 1.13

Kalimantan 
Barat

69.06 69.26 69.46 69.66 69.76 69.87 69.90 69.92 70.18 1.12

Kalimantan 
Utara

71.39 71.60 71.82 72.02 72.12 72.16 72.43 72.47 72.50 1.11

Nusa Tenggara 
Timur

65.28 65.45 65.64 65.82 65.91 65.96 66.04 66.07 66.38 1.10

Maluku Utara 66.70 66.87 67.05 67.24 67.33 67.44 67.51 67.54 67.80 1.10

Jawa Timur 69.89 70.02 70.14 70.34 70.45 70.68 70.74 70.80 70.97 1.08

Bali 70.61 70.78 70.94 71.11 71.19 71.35 71.41 71.46 71.68 1.07

Sumatera 
Selatan

68.34 68.51 68.67 68.84 68.93 69.14 69.16 69.18 69.41 1.07

Kalimantan 
Timur

72.89 73.10 73.32 73.52 73.62 73.65 73.68 73.70 73.96 1.07

Sulawesi 
Tenggara

69.65 69.85 70.06 70.28 70.39 70.44 70.46 70.47 70.72 1.07

Papua 64.31 64.46 64.60 64.76 64.84 65.09 65.12 65.14 65.36 1.05

Gorontalo 66.41 66.59 66.76 66.92 67.00 67.12 67.13 67.14 67.45 1.04
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Riau 70.15 70.32 70.49 70.67 70.76 70.93 70.97 70.99 71.19 1.04

Kep. Bangka 
Belitung

69.15 69.31 69.48 69.64 69.72 69.88 69.92 69.95 70.18 1.03

Bengkulu 67.82 67.98 68.16 68.33 68.36 68.50 68.56 68.59 68.84 1.02

Jambi 69.89 70.04 70.19 70.35 70.43 70.56 70.71 70.76 70.89 1.00

DKI Jakarta 71.71 71.87 72.03 72.19 72.27 72.43 72.49 72.55 72.67 0.96

Papua Barat 64.59 64.75 64.88 65.05 65.13 65.19 65.30 65.32 65.55 0.96

Sulawesi Utara 70.40 70.55 70.70 70.86 70.94 70.99 71.02 71.04 71.26 0.86

Kalimantan 
Tengah

68.98 69.09 69.18 69.29 69.39 69.54 69.57 69.59 69.64 0.66

DI Yogyakarta 74.17 74.26 74.36 74.45 74.50 74.68 74.71 74.74 74.82 0.65

Aceh 69.08 69.15 69.23 69.31 69.35 69.50 69.51 69.52 69.64 0.56

Grafik 5.1 menunjukkan provinsi dengan AHH 
tertinggi dan terendah di Indonesia. Provinsi den-
gan AHH tertinggi adalah DI Yogyakarta sedangkan 
provinsi dengan 
AHH terendah 
adalah Sulawesi 
Barat. AHH DI 
Yogyakarta se-
jak tahun 2010 
bahkan sudah 
mendekati an-
gka 75 tahun. 
Demikian juga 
Sulawesi Barat 
yang semen-
jak tahun 2010 
sampai dengan 
2018 mengala-
mi kenaikan, AHH yang cukup besar. Namun de-
mikian AHH provinsi ini masih jauh dari rerata 
AHH nasional yang sudah mencapai angka diatas 
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70 tahun. Kesenjangan AHH antara DI Yogyakar-
ta dan Sulawesi Barat pun demikian lebar hing-
ga mencapai sekitar sepuluh tahun. Kesenjangan 
ini tidak hanya merefleksikan  kesenjangan rerata 
lama hidup antar provinsi tetapi juga kesenjan-
gan dalam pembangunan kesehatan dan ekonomi 
karena pada tinggi rendahnya AHH suatu daerah 
tidak terlepas dari kemajuan pembangun daer-
ah di bidang kesehatan, ekonomi maupun sosial 
suatu daerah. 

DI Yogyakarta misalnya adalah pusat Kerajaan 
Mataram yang sudah sejak berdirinya bangsa 
Indonesia terkenal sebagai pusat pendidikan dan 
pariwisata. Sebagai salahsatu daerah yang menjadi 
pusat peradaban di tanah Jawa, banyak pengamat 
melaporkan bahwa masyarakat DI Yogyakarta 
dikenal sebagai masyarakat yang memiliki 
prinsip hidup yang selalu menjaga harmoni dan 
ketenangan (Ferzacca, 2002; Sutarto, 2006). 

Faktor gaya hidup dan budaya menjadi 
salahsatu penentu usia harapan hidup masyarakat 
DI Yogyakarta tinggi. Sebaliknya, Sulawesi Barat 
adalah termasuk daerah zona merah di Indonesia 
selain Papua dan Maluku Utara. Kasus kematian 
bayi dan gizi buruk masih tinggi di daerah ini. 
Prevalensi gizi buruk di Sulawesi Barat pada 
tahun 2018 bahkan mencapai 38,2% hampir dua 
kali lipat dari standar toleransi WHO sebesar 20%.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara 
lain di dunia, AHH provinsi Indonesia setara 
dengan beberapa negara dunia yang termasuk 
dalam kategori negara berpenghasilan menengah 
kebawah seperti Brazil dan India. Bahkan beberapa 
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daerah di Indonesia seperti  DI Yogyakarta dan Jawa 
Tengah memiliki AHH lebih tinggi dibandingkan 
dengan India. Namun demikian beberapa 
provinsi seperti Sulawesi Barat, Maluku Utara 
dan Papua masih tertinggal jauh karena masih 
setara dengan negara-negara di Afrika seperti 
Sudan. Grafik 5.2 menunjukkan AHH provinsi di 
Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di 
dunia. Nampak bahwa AHH provinsi-provinsi di 
Indonesia masih lebih baik dibandingkan Nigeria 
dan Central African Republic, tetapi lebih rendah 
dibandingkan negara-negara maju seperti Jepang. 
AHH Indonesia masuk dalam kategori AHH negara 
berpenghasilan menengah bawah.

Grafik 5.2. Perbandingan AHH Provinsi Indonesia 
dengan negara-negara di dunia
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Bagaimanakah dengan AHH menurut 
jenis kelamin? Tabel 5.2 menunjukkan AHH 
berdasarkan jenis kelamin sejak tahun 2010 
menurut provinsi. Secara umum AHH perempuan 
lebih tinggi dibandingkan pria. Pada tahun 2010 
AHH laki-laki Indonesia adalah 67.9 tahun 
sedangkan AHH perempuan Indonesia adalah 
71.8 tahun. Sementara itu pada tahun 2018 AHH 
laki-laki Indonesia adalah 69.3 tahun sedangkan 
AHH perempuan 73.2 tahun atau usia perempuan 
Indonesia lebih panjang sekitar empat tahun 
dibandingkan usia pria. Kesenjangan AHH di 
Indonesia tidak hanya ditemukan antar wilayah 
tetapi juga antar jenis kelamin. 

Mengapa perempuan Indonesia lebih panjang 
umur dibandingkan pria? Dari awal kehidupan, 
tampaknya perempuan Indonesia lebih panjang 
umur karena selama tahun pertama kehidupan 
angka kematian anak laki-laki lebih besar 25-
30% dibandingkan anak perempuan. Selain itu 
pada umumnya perempuan Indonesia memiliki 
pola hidup yang lebih sehat dibandingkan pria. 
Pada umumnya banyak pria Indonesia memiliki 
kebiasaan merokok dan minum-minuman 
beralkohol. Bahkan dalam satu dekade terakhir 
peningkatan jumlah perokok pria di Indonesia 
mencapai 240%, dari 9,6% pada tahun 2007 
menjadi 23,1% tahun 2018. Peningkatan ini 
terjadi di semua usia khususnya remaja. 

Paparan bahaya di lalu lintas dan tempat kerja 
seperti kecelakaan juga sering menimpa para pria 
dibandingkan perempuan. Angka kecelakaan 
lalu lintas di Indonesia terbilang tinggi. Data dari 
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Kementerian Perhubungan, tiap satu jam ada 
tiga nyawa melayang karena kecelakaan di jalan. 
Tragisnya lagi, angka tewas tertinggi berada di 
usia produktif, antara 15-29 tahun. Penyebabnya 
karena kedisiplinan berkendara dan kesadaran 
berlalu lintas masih rendah. Sementara itu BPJS 
Ketenagakerjaan melaporkan pada tahun 2018, 
147 ribu kasus kecelakaan kerja tercatat dengan 
4.678 (3,18%) di antaranya mengalami cacat dan 
2.575 (1,75%) lainnya meninggal dunia. Dengan 
kata lain, dalam satu hari sekitar 12 orang peserta 
BPJS TK mengalami kecacatan dan 7 orang peserta 
meninggal dunia (Swaputri, 2019).
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Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya 
kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 
kelahiran hidup pada tahun tertentu atau 
dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi 
meninggal sebelum mencapai usia satu tahun 
(dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). 
Angka kematian bayi merupakan indikator yang 
penting untuk mengukur derajat kesehatan 
masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat 
sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat 
orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya 
dengan status sosial ekonomi orang tua. 

  Oleh karena itu kemajuan pembangunan 
bidang kesehatan terkait pencegahan dan 
pemberantasan berbagai penyakit penyebab 
kematian akan tercermin dengan menurunnya 
tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian 
bayi merupakan tolok ukur sensitif dari semua 
upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah 
di bidang kesehatan.

Grafik 5.3 menunjukkan perkembangan AKB di 
Indonesia sejak tahun 1970 sampai dengan 2018. 
Selama periode tersebut AKB Indonesia mengala-
mi penurunan drastis, dari hampir 150 per 1000 
kelahiran hidup menjadi hanya sekitar 24 per 
1000 kelahiran hidup pada tahun 2018.  Kema-
tian bayi dapat disebabkan oleh beberapa faktor 
seperti keracunan kehamilan, pendarahan saat 
persalinan, gaga napas, berat badan lahir rendah. 
Berbagai faktor risiko tersebut sebenarnya bisa 
dicegah apabila ibu hamil secara rutin memerik-
sakan kesehatan diri dan janinnya. Laporan AIPI 



224  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

(Akademi Ilmu 
Pengetahuan In-
donesia) 2019 
menunjukkan 
bahwa penyebab 
kematian bayi di 
Indonesia ada-
lah rendahnya 
kualitas layanan 
kesehatan, tidak 
berjalannya ru-
jukan keseha-
tan, buruknya 
imp l ementas i 
Jaminan Kese-
hatan Nasional (JKN) dan lemahnya kebijakan pe-
merintah daerah terkait kesehatan. 

Namun ada juga peran faktor sosial budaya 
misalnya masih kuatnya budaya patriarkhi. Ma-
sih tingginya angka kematian bayi dan ibu di In-
donesia menyebabkan Indonesia masuk dalam 
negara yang gagal mencapai target pembangunan 
milenium (Millenium Development Goals) untuk 
tujuan menurunkan kematian bayi dan ibu (Lun-
dine, Hadikusumah, & Sudrajat, 2013; Soemantri 
& Afifa, 2016). 

Tabel 5.3 dan 5.4 menunjukkan persentase 
ibu dan ibu dari keluarga miskin yang memperoleh 
layanan tenaga kesehatan ketika melahirkan 
menurut provinsi sejak tahun 2015. Secara umum 
terjadi perbaikan dalam akses ibu memperoleh 
layanan kesehatan ketika melahirkan. Semenjak 
tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terjadi 
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peningkatan sebesar 6.57% artinya selama 
periode tersebut layanan kesehatan di Indonesia 
mampu menambah sekitar satu ibu hamil untuk 
memperoleh layanan tenaga kesehatan. 

Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah dan 
Aceh adalah provinsi-provinsi dengan kemajuan 
layanan kesehatan ibu paling baik. Selama periode 
tersebut provinsi ini mampu meningkatkan akses 
layanan hingga 20%. Sebaliknya, DI Yogyakarta, 
DKI Jakarta dan Papua Barat justru mengalami 
penurunan. Penurunan akses ibu hamil di DIY 
dan DKI mungkin dapat dimaklumi karena di 
provinsi akses layanan ibu hamil sudah hampir 
mencapai 100%. 

Akan tetapi penurunan akses ibu hamil terdapat 
layanan kesehatan di Papua Barat menunjukkan 
sinyal mengkhawatirkan karena di provinsi ini 
capaian ibu yang memperoleh layanan kesehatan 
selama melahirkan masih rendah. Ibu miskin di 
Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara 
juga paling memprihatinkan kondisinya karena 
6-8 ibu dari sepuluh ibu  miskin tidak mampu 
memperoleh layanan kesehatan yang layak ketika 
melahirkan.

Kesenjangan dalam akses layanan melahirkan 
masih terlihat dengan nyata antara provinsi-
provinsi di Jawa dan Bali serta provinsi di luar 
Jawa dan Bali khususnya Maluku, Maluku Utara, 
Papu dan Papua Barat. Di Maluku hanya satu 
dari lima ibu hamil yang mampu memperoleh 
layanan tenaga kesehatan ketika melahirkan. 
Sementara itu di Bali sudah hampir semua ibu 
hamil memperoleh layanan dari tenaga kesehatan. 
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Beberapa catatan menunjukkan minimnya 
layanan kesehatan ibu hamil di Maluku, Maluku 
Utara, Papua dan Papua Barat menjadi penyebab 
utama masih tingginya kematian bayi dan ibu di 
wilayah ini. 

Catatan observasi selama penelitian ini di Ma-
luku dan Maluku Utara menunjukkan beberapa 
penyebab tingginya kematian bayi dan ibu hamil 
diantaranya adalah kurangnya ketersediaan sa-
rana dan prasarana kesehatan dasar, kesehatan 
dan keperawatan, dan jaminan pembiayaan kes-
ehatan. Kedua, kurangnya jumlah tenaga bidan 
desa dan layanan dasar bagi ibu hamil, serta per-
tolongan kelahiran secara tradisional yang masih 
relatif tinggi. Ketiga, minimnya tenaga dokter, baik 
dokter umum mapupun dokter spesialis di kabu-
paten/kota. Keempat, minimnya sarana prasara-
na obat-obatan. Kelima, rendahnya cakupan imu-
nisasi balita atau Universal Child Imunisation.

Tabel 5.3. Persentase ibu yang memperoleh 
layanan tenaga kesehatan ketika melahirkan 

menurut Provinsi, 2015-2018

Provinsi 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-15

Gorontalo 64.50 74.83 87.78 85.19 20.69

Sulawesi Tengah 43.87 44.41 61.34 63.18 19.31

Aceh 61.83 76.39 76.86 80.74 18.91

Kalimantan Selatan 50.97 60.74 64.07 69.73 18.76

Nusa Tenggara Timur 51.55 58.44 66.10 69.09 17.54

Kalimantan Utara 61.55 65.86 78.49 78.18 16.63

Sulawesi Barat 47.02 53.38 57.31 63.02 16.00

Kalimantan Barat 41.11 53.45 52.19 56.98 15.87
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Sumatera Utara 48.23 53.55 62.30 63.66 15.43

Riau 47.78 54.97 63.90 62.42 14.64

Banten 53.56 58.59 63.10 67.11 13.55

Papua 22.47 29.52 41.23 35.53 13.06

Sulawesi Utara 63.76 71.14 77.24 76.35 12.59

Sulawesi Selatan 64.29 67.63 76.90 76.85 12.56

Jambi 38.53 44.01 45.04 50.22 11.69

Kalimantan Tengah 29.38 31.63 32.83 40.66 11.28

Kalimantan Timur 71.59 78.80 81.34 81.71 10.12

Sumatera Barat 80.25 82.40 85.50 89.74 9.49

Bengkulu 46.46 45.31 47.82 55.13 8.67

Lampung 71.41 70.03 78.00 79.12 7.71

Sumatera Selatan 56.70 66.26 58.48 63.64 6.94

Indonesia 70.25 73.05 74.89 76.82 6.57

Jawa Barat 70.63 68.84 73.11 76.47 5.84

Kep. Bangka Belitung 80.27 74.86 87.78 85.51 5.24

Maluku 13.06 22.96 17.00 17.84 4.78

Sulawesi Tenggara 29.75 32.19 28.36 33.36 3.61

Nusa Tenggara Barat 82.90 84.75 88.06 86.17 3.27

Jawa Tengah 92.71 93.64 94.08 95.85 3.14

Jawa Timur 88.92 90.76 91.04 91.78 2.86

Maluku Utara 23.05 26.04 26.52 25.77 2.72

Kep. Riau 84.76 91.32 87.18 87.05 2.29

Bali 99.14 98.57 98.58 99.72 0.58

DI Yogyakarta 98.69 96.69 98.76 98.60 -0.09

Papua Barat 40.26 51.02 38.17 39.82 -0.44

DKI Jakarta 99.98 97.45 97.43 96.04 -3.94
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Tabel 5.4. Persentase perempuan pernah 
kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran 
terakhirnya di fasilitas kesehatan (40% bawah), 

2015-2018

Provinsi 2015 2016 2017 2018

Aceh 61.83 76.39 76.86 80.74

Sumatera Utara 48.23 53.55 62.30 63.66

Sumatera Barat 80.25 82.40 85.50 89.74

Riau 47.78 54.97 63.90 62.42

Jambi 38.53 44.01 45.04 50.22

Sumatera Selatan 56.70 66.26 58.48 63.64

Bengkulu 46.46 45.31 47.82 55.13

Lampung 71.41 70.03 78.00 79.12

Kep. Bangka Belitung 80.27 74.86 87.78 85.51

Kep. Riau 84.76 91.32 87.18 87.05

DKI Jakarta 99.98 97.45 97.43 96.04

Jawa Barat 70.63 68.84 73.11 76.47

Jawa Tengah 92.71 93.64 94.08 95.85

DI Yogyakarta 98.69 96.69 98.76 98.60

Jawa Timur 88.92 90.76 91.04 91.78

Banten 53.56 58.59 63.10 67.11

Bali 99.14 98.57 98.58 99.72

Nusa Tenggara Barat 82.90 84.75 88.06 86.17

Nusa Tenggara Timur 51.55 58.44 66.10 69.09

Kalimantan Barat 41.11 53.45 52.19 56.98

Kalimantan Tengah 29.38 31.63 32.83 40.66

Kalimantan Selatan 50.97 60.74 64.07 69.73

Kalimantan Timur 71.59 78.80 81.34 81.71

Kalimantan Utara 61.55 65.86 78.49 78.18

Sulawesi Utara 63.76 71.14 77.24 76.35

Sulawesi Tengah 43.87 44.41 61.34 63.18
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Sulawesi Selatan 64.29 67.63 76.90 76.85

Sulawesi Tenggara 29.75 32.19 28.36 33.36

Gorontalo 64.50 74.83 87.78 85.19

Sulawesi Barat 47.02 53.38 57.31 63.02

Maluku 13.06 22.96 17.00 17.84

Maluku Utara 23.05 26.04 26.52 25.77

Papua Barat 40.26 51.02 38.17 39.82

Papua 22.47 29.52 41.23 35.53

Indonesia 70.25 73.05 74.89 76.82

Akses imunisasi lengkap

Imunisasi memberikan kekebalan tubuh 
secara buatan dengan pembentukan antibodi 
sehingga melindungi anak dan mengurangi 
keparahan penyakit. Imunisasi merupakan upaya 
memperoleh kekebalan tubuh secara buatan 
melalui pemberian kuman hidup yang dilemahkan 
atau bagian tubuh dari kuman untuk membentuk 
antibodi. Imunisasi bertujuan untuk melindungi 
anak terhadap penyakit tertentu yang dapat 
dicegah dengan pemberian imunisasi, sehingga 
angka kejadian suatu penyakit dapat dikurangi, 
dan diharapkan dapat membasmi penyakit 
tersebut secara menyeluruh. 

     Sistem imun akan membentuk antibodi yang 
secara spesifik akan bekerja melawan jenis 
virus tertentu. Maka ketika ada virus yang aktif 
masuk ke dalam tubuh anak, sistem imunnya 
siap membunuhnya dengan antibodi tersebut. 
Hal inilah yang membantu anak terlindungi dari 
berbagai macam penyakit berbahaya. Jika tidak 
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mendapat imunisasi, anak akan lebih berisiko 
tertular dan mengalami sakit yang lebih parah. 
Jika anak tidak diimunisasi, mereka mempunyai 
risiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang 
dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian.

Gambar imunisasi difteri yang sempat mengalami kelangkaan 

di Indonesia pada tahun 2016-2017 (Sumber: Dokumentasi 

Kompas News, 2018). 

Di Indonesia, tiap bayi di bawah umur satu 
tahun wajib melengkapi lima jenis imunisasi 
dasar. Idealnya, tidak boleh ada anak yang tidak 
mendapat imunisasi. Lima imunisasi wajib ini 
adalah vaksin hepatitis B, vaksin polio, vaksin 
TBC (BCG), vaksin campak, dan vaksin kombinasi 
(pentavalen DPT-HB-HiB). Masing-masing kelima 
vaksin ini berguna mencegah anak terkena 
penyakit polio, campak, tuberkulosis (TBC), 
difteri, pertusis atau batuk rejan, tetanus, dan 
hepatitis B. Tabel 5.5 menunjukkan persentase 
anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi 
dasar lengkap dengan tingkat kesejahteraan 40% 
terendah menurut provinsi.
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Tabel 5.5. Persentase anak umur 12-23 bulan 
yang menerima imunisasi dasar lengkap dengan 

tingkat kesejahteraan 40% terendah menurut 
Provinsi, 2015-2018

Provinsi 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-15

Bali 77.84 86.01 67.60 92.10 14.26

Nusa Tenggara Barat 66.11 75.26 59.73 75.20 9.09

Jambi 58.54 54.33 46.99 66.39 7.85

Kalimantan Utara 58.67 70.01 56.13 64.72 6.05

Kep. Bangka Belitung 73.92 75.95 58.33 78.34 4.42

Jawa Timur 63.26 73.32 55.51 67.02 3.76

DKI Jakarta 65.26 64.09 52.43 68.78 3.52

Kep. Riau 70.06 75.64 57.40 73.55 3.49

Jawa Tengah 72.15 74.18 63.64 74.95 2.80

DI Yogyakarta 84.43 81.72 71.28 86.41 1.98

Kalimantan Barat 47.63 62.62 41.02 47.60 -0.03

Kalimantan Tengah 44.72 51.29 43.16 43.24 -1.48

Kalimantan Timur 74.09 58.55 44.84 71.30 -2.79

Sulawesi Tengah 50.83 56.52 50.21 47.69 -3.14

Lampung 70.89 68.12 50.92 67.40 -3.49

Sulawesi Selatan 60.39 62.29 47.68 56.56 -3.83

Indonesia 59.72 64.56 47.94 55.52 -4.20

Bengkulu 67.22 64.47 43.48 62.48 -4.74

Kalimantan Selatan 68.31 76.59 61.89 62.97 -5.34

Sulawesi Utara 63.89 71.36 54.07 57.44 -6.45

Nusa Tenggara Timur 51.01 62.11 57.96 44.41 -6.60

Jawa Barat 61.87 63.08 43.01 54.99 -6.88

Papua 30.55 30.76 19.72 22.84 -7.71

Gorontalo 65.57 82.75 51.32 56.25 -9.32

Banten 40.09 47.07 25.46 30.40 -9.69

Maluku Utara 36.35 54.30 32.09 26.63 -9.72

Riau 42.22 41.82 31.73 30.34 -11.88
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Sulawesi Barat 57.26 54.54 47.65 45.30 -11.96

Sumatera Barat 50.39 61.11 35.59 37.62 -12.77

Sumatera Selatan 62.93 52.31 47.40 48.75 -14.18

Aceh 35.66 38.15 23.19 18.32 -17.34

Sumatera Utara 46.07 47.08 27.10 27.98 -18.09

Maluku 45.33 49.89 32.66 27.23 -18.10

Papua Barat 38.07 38.84 31.06 19.87 -18.20

Sulawesi Tenggara 61.82 69.13 59.10 36.78 -25.04

Hanya satu dari dua anak dari keluarga miskin 
di Indonesia yang memperoleh imunisasi lengkap. 
Bahkan sejak tahun 2015 akses keluarga miskin 
terhadap imunisasi lengkap menurun. Sebagian 
besar keluarga miskin yang tinggal di Bali dan 
DI Yogyakarta mampu memperoleh layanan 
imunisasi lengkap. Di dua provinsi ini sekitar 
sembilan dari sepuluh anak usia 12-23 bulan 
memperoleh imunisasi lengkap. 

Sementara itu, hanya dua diantara sepuluh 
anak keluarga miskin di NAD, Papua dan Papua 
Barat yang mampu memperoleh imunisasi 
lengkap. Sehingga tidaklah mengherankan apabila 
di tahun 2017-2018, pemerintah Indonesia 
dikagetkan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) 
Difteri yang terjadi di 170 Kabupaten/Kota dan di 
30 provinsi dengan jumlah sebanyak 954 kasus 
yang memakan 44 kematian. 

Beberapa pengamat kesehatan menjelaskan 
bahwa kejadian KLB difteri ini sangat terkait dengan 
keberadaan immunity gap yaitu kesenjangan atau 
kantong kosong kekebalan di kalangan penduduk 
suatu daerah yang muncul karena adanya 
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akumulasi kelompok yang rentan terhadap difteri 
karena tidak memperoleh imunisasi atau tidak 
lengkap imunisasinya (Maharani, 2018; (Siswanto, 
Margawati, & Suryoputro, 2020).

Malnutrisi

Gizi yang baik sangat penting bagi tumbuh 
kembang anak bahkan menyelamatkan mereka 
dari ancaman penyakit mematikan. Ketika 
kebutuhan gizi seorang anak tidak terpenuhi 
dengan baik, maka ancaman bahaya gizi buruk 
akan dihadapinya seorang diri. Anak yang 
mengalami gizi buruk, 11 kali beresiko mengalami 
kematian.

Tabel 5.6 menggambarkan persentase balita 
pendek dan sangat pendek (persen) menurut 
provinsi 2015-2017. Status gizi anak balita 
di wilayah timur Indonesia memang sangat 
mengkhawatirkan. Wilayah yang paling tinggi 
terjangkit malnutrisi adalah Nusa Tenggara Timur 
(NTT). Anak balita berstatus gizi buruk di NTT 
pada 2018 mencapai 29,5 persen atau tiga dari 
sepuluh anak balita di provinsi ini mengalami 
gizi buruk. Secara nasional angka ini lebih tinggi 
dibandingkan wilayah Maluku dan Papua Barat. 
Bukan berarti kedua wilayah itu lebih baik, 
melainkan banyak kasus gizi buruk banyak tak 
terlaporkan. 

Faktor kemiskinan alam seperti tanah 
yang tandus serta kemiskinan menjadi faktor 
penyebab gizi buruk di provinsi ini. Musim 
kemarau di beberapa wilayah di Nusa Tenggara 
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Timur berlangsung sekitar sembilan bulan, dan 
selama itu pula warga mengandalkan beras 
raskin dan kacang hijau untuk makan, air sumur 
untuk penghidupan, dan uang bantuan program 
perlindungan sosial untuk biaya hidup. Tidak 
heran, setiap bulannya tidak sedikit warga yang 
bolak-balik ke puskesmas untuk berobat. Banyak 
pula ibu hamil yang kurang mengkonsumsi 
makanan bergizi, berdampak pada kondisi anak 
lahir dengan berat badan rendah, dan kurus.

Tabel 5.6 Persentase Balita Pendek dan Sangat 
Pendek (Persen) Menurut Provinsi, 2015-2017

Pendek Sangat Pendek

Provinsi 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Aceh 20.00 18.84 23.50 11.60 7.56 12.20

Sumatera Utara 17.80 15.10 16.00 15.40 9.34 12.50

Sumatera Barat 19.40 18.88 21.30 8.30 6.66 9.30

Riau 16.10 17.75 18.50 7.80 7.32 11.20

Jambi 16.20 18.50 16.40 9.70 8.50 8.80

Sumatera Selatan 18.30 14.58 14.90 5.10 4.66 7.90

Bengkulu 12.50 16.35 20.80 5.60 6.61 8.60

Lampung 16.60 18.19 21.50 6.10 6.59 10.10

Kep. Bangka Belitung 14.00 15.70 18.00 4.90 6.22 9.30

Kep. Riau 15.20 15.64 16.30 7.70 7.21 4.70

DKI Jakarta 15.40 13.78 15.50 7.60 6.28 7.20

Jawa Barat 18.70 19.00 20.80 6.90 6.13 8.40

Jawa Tengah 18.10 17.78 20.60 6.70 6.09 7.90

DI Yogyakarta 16.20 17.10 14.70 4.40 4.74 5.10

Jawa Timur 17.60 18.62 18.80 9.50 7.51 7.90

Banten 15.50 18.90 19.00 7.70 8.09 10.60

Bali 15.10 14.48 14.20 5.50 5.22 4.90
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Nusa Tenggara Barat 22.00 21.66 26.00 11.90 8.31 11.20

Nusa Tenggara Timur 22.90 23.72 22.30 18.30 15.03 18.00

Kalimantan Barat 22.00 22.99 23.50 12.10 11.94 13.00

Kalimantan Tengah 21.40 22.91 23.60 12.00 11.20 15.40

Kalimantan Selatan 21.50 21.31 21.20 15.70 9.82 13.00

Kalimantan Timur 18.30 19.92 22.00 8.40 7.22 8.60

Kalimantan Utara 19.60 21.31 22.10 11.40 10.29 11.30

Sulawesi Utara 15.90 14.42 17.30 6.30 6.79 14.10

Sulawesi Tengah 23.90 21.85 22.10 11.40 10.19 14.00

Sulawesi Selatan 24.20 25.87 24.60 9.90 9.73 10.20

Sulawesi Tenggara 22.20 20.64 21.20 9.20 8.93 15.20

Gorontalo 22.40 21.50 20.50 14.10 11.54 11.20

Sulawesi Barat 25.60 25.02 25.10 12.80 14.69 14.90

Maluku 19.30 16.65 19.70 13.00 12.33 10.30

Maluku Utara 14.70 19.72 16.80 9.80 4.87 8.20

Papua Barat 17.00 18.83 19.90 12.50 11.45 13.40

Papua 15.00 16.35 16.90 13.60 11.64 15.90

Indonesia 18.90 18.97 19.80 10.10 8.57 9.80

Kasus gizi buruk di pedalaman Asmat Papua 
pada tahun 2018 silam bahkan disebut sebagai 
insiden tragis. Dalam hitungan beberapa bulan 
saja, 72 anak meninggal di kabupaten Asmat 
akibat campak dan gizi buruk. Kasus Asmat 
mencerminkan bagaimana gizi buruk masih 
menjadi masalah sangat serius bagi Indonesia, 
meski tingkat pertumbuhan dan produktivitas 
pangan terus meningkat dalam beberapa tahun 
terakhir. Ini terjadi karena pengelolaan pangan 
yang buruk dan minimnya akses kesehatan yang 
layak bagi penduduk yang tinggal di pedalaman 
Indonesia.
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Gambar masih banyaknya kasus gizi buruk yang ditemukan 

di Provinsi Papua. Selain di Provinsi ini, kasus gizi buruk juga 

banyak ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sumber: 

Dokumentasi BBC Indonesia, 2016).

Peta 5.1 menggambarkan persentase gizi 
buruk di wilayah kabupaten/kota di Indonesia 
pada tahun 2018. Nampak dalam peta tersebut 
kantong-kantong gizi buruk terkonsentrasi di 
masing-masing pulau. 

Namun kondisi gizi buruk yang paling 
parah masih dihadapi di beberapa Kabupaten 
di Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua 
Barat. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) 2013-2018 yang dikumpulkan oleh 
Kementrian Kesehatan, menemukan bahwa 
prevalensi gizi buruk balita di Indonesia masih 
berada di angka 30,8% pada tahun 2018. Angka ini 
dibandingkan dengan angka gizi buruk Indonesia 
tahun 2013 memang mengalami penurunan 
hingga 6,4%. 
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Namun demikian persentase ini masih jauh 
dari angka minimum yang ditetapkan oleh WHO 
yakni 20%. Persoalan gizi buruk di Indonesia masih 
menjadi permasalahan besar bagi pemenuhan 
keadilan sosial warga negara untuk memperoleh 
hak paling pokok yaitu memperoleh gizi yang baik.
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Akses terhadap pelayanan Keluarga Berencana 

(KB)

Akses terhadap layanan Keluarga Berencana 
sangat penting tidak hanya untuk mengendalikan 
jumlah penduduk tetapi demi kesehatan ibu dan 
anak. Keluarga berencana yang efektif sangat 
penting untuk masa depan keluarga yang sehat, 
stabil, dan sejahtera. Indonesia, rumah bagi 
sekitar 273 juta orang, adalah negara terpadat 
keempat di dunia. Ibu kotanya, Jakarta, adalah 
kota terpadat kedua di dunia.  Tahun 1970, Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN) diluncurkan dengan mengemban 
dua misi: untuk membangun “keluarga kecil, 
sejahtera” sebagai norma di Indonesia dan untuk 
mengurangi kesuburan melalui promosi alat 
kontrasepsi.

Gambar keluarga miskin dengan banyak anak masih ditemui 

di pedesaan Indonesia (Sumber: Dokumentasi Kompasiana, 

2018).
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Upaya keluarga berencana BKKBN mencapai 
hasil yang luar biasa. Pada tahun 2000, setelah 
tindakan terfokus selama 30 tahun, kesuburan 
total turun 54 persen, dari 5,6 kelahiran per 
perempuan menjadi 2,6, menjadikan program 
keluarga berencana di Indonesia menjadi salah 
satu yang paling efektif dalam sejarah. 

Tetapi kemajuan itu terhenti sebelum 
Indonesia mencapai tujuannya untuk mencapai 
kesuburan tingkat penggantian (2,1) pada 2010-
2015. Tingkat kesuburan total Indonesia pada 
tahun 2015 adalah 2,45. Desentralisasi telah 
menyebabkan urusan keluarga berencana 
ditinggalkan oleh pemerintah daerah. Upaya 
pemerintah pusat untuk mengurangi kesuburan 
ke tingkat penggantian hanya akan berdampak 
kecil tanpa keterlibatan pemerintah kabupaten/
kota yang merupakan aktor kunci pembangunan 
daerah di era otonomi ini (Abrianty, 2017).

Tabel 5.7 menunjukkan angka pemakaian 
kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan 
usia subur kelompok miskin. Secara nasional 
akses keluarga miskin terhadap alat kontrasepsi 
menurun.  Bahkan di beberapa provinsi tertentu 
persentase penurunannya hingga 4%. Di Papua 
hanya satu diantara sepuluh ibu dari keluarga 
miskin yang memperoleh layanan kontrasepsi.
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Tabel 5.7. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) 
semua cara pada pasangan usia subur usia 

15-49 Tahun yang pernah kawin (40% bawah) 
menurut Provinsi, 2015-2018

Provinsi 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-15

Sulawesi Tenggara 51.70 56.92 56.96 55.64 3.94

Kalimantan Barat 67.60 68.64 69.40 69.33 1.73

Kep. Bangka Belitung 70.13 75.14 69.17 71.83 1.70

Aceh 50.26 53.65 51.71 51.84 1.58

Maluku Utara 52.37 55.11 60.32 53.65 1.28

Sulawesi Selatan 52.61 55.30 54.44 53.87 1.26

Banten 68.43 66.47 67.16 69.43 1.00

Nusa Tenggara Timur 42.84 45.81 44.44 43.83 0.99

Lampung 71.80 74.67 71.43 72.36 0.56

Jawa Timur 67.48 68.46 69.13 67.88 0.40

Bali 66.75 68.52 67.34 66.98 0.23

DI Yogyakarta 63.75 64.45 62.34 63.98 0.23

Kalimantan Utara 56.07 54.07 53.95 56.21 0.14

Sulawesi Tengah 62.11 60.49 65.61 62.25 0.14

Jawa Barat 70.91 66.92 69.46 70.99 0.08

Bengkulu 73.30 75.97 73.31 73.17 -0.13

Jawa Tengah 67.03 66.54 66.46 66.86 -0.17

Indonesia 64.71 64.47 64.49 64.51 -0.20

Maluku 39.03 40.64 40.48 38.56 -0.47

Sumatera Utara 52.50 51.55 52.22 51.83 -0.67

Sumatera Selatan 73.75 73.72 74.37 73.07 -0.68

Papua 15.56 19.20 16.38 14.37 -1.19

Kalimantan Tengah 73.14 70.58 72.93 71.50 -1.64

Kep. Riau 54.88 58.10 57.65 53.17 -1.71

Nusa Tenggara Barat 64.33 61.99 57.89 61.73 -2.60

Jambi 70.94 70.82 66.44 68.22 -2.72

DKI Jakarta 63.49 62.06 57.05 60.61 -2.88
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Sulawesi Utara 72.64 70.38 72.78 69.68 -2.96

Papua Barat 38.76 40.16 36.05 35.74 -3.02

Riau 60.54 61.04 59.80 57.32 -3.22

Sumatera Barat 54.61 57.49 54.02 51.31 -3.30

Sulawesi Barat 54.15 55.20 57.71 50.82 -3.33

Kalimantan Selatan 76.91 73.83 72.45 72.86 -4.05

Gorontalo 72.38 70.61 68.96 68.27 -4.11

Kalimantan Timur 66.01 62.24 65.08 61.85 -4.16

Akses air bersih

Air bersih merupakan kebutuhan mutlak yang 
harus dipenuhi. Dari segi kebutuhan fisik 
manusia, tubuh kita terdiri dari sekitar 60% 
air. Asupan cairan pun harus terpenuhi agar 
metabolisme tubuh dapat berfungsi dengan baik, 
tidak terkecuali untuk menghindari dehidrasi. 
Dari segi kebutuhan aktivitas sehari-hari, manusia 
membutuhkan air bersih untuk memasak, mandi, 
mencuci, dan sebagainya. Krisis air bersih terjadi 
ketika tidak ada cukup air yang layak guna untuk 
membersihkan diri maupun di konsumsi.
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Gambar kekeringan masih menjadi masalah di beberapa 

wilayah di Indonesia. Tidak adanya air bersih menyebabkan 

masyarakat rawan terkena penyakit (Sumber: Dokumentasi 

Pemda Gunung Kidul, 2017). 

Penyediaan air bersih sangat penting dalam 
rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan 
sekaligus dalam rangka meningkatkan kualitas 
hidup. Sampai saat ini, penyediaan air bersih 
masih dihadapkan pada masalah rendahnya 
tingkat pelayanan air kepada masyarakat. Negara 
sebenarnya telah menjamin hak setiap warganya 
untuk memperoleh air bersih sebagaimana 
dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang 
berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. 

Lebih lanjut lagi, kebijakan tersebut 
dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan air 
bersih bagi masyarakat merupakan salah satu 
tanggung jawab pemerintah dan pemerintah 
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daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang 
harus mereka lakukan. Namun demikian sampai 
dengan saat ini masih banyak penduduk Indonesia 
yang belum mampu menikmati air bersih.

Tabel 5.8 menunjukkan proporsi penduduk 
Indonesia yang mampu mengakses layanan 
sumber air bersih berdasarkan provinsi tahun 
2015-2018. Peningkatan akses air bersih selama 
periode tersebut masih sangat kecil hanya 
mencapai 2.71%. Bahkan di beberapa provinsi 
seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Kepulauan 
Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali dan DI 
Yogyakarta justru mengalami penurunan akses. 
Di DKI Jakarta misalnya turun hingga 3.81% dari 
93.40% tahun 2015 menjadi 89.59%  pada tahun 
2018. 

Sedangkan peningkatan akses air bersih 
terbesar ada di Provinsi Gorontalo dan Maluku 
yang mencapai 12.52% dan 11.51%. Provinsi 
dengan akses air bersih terburuk adalah 
Bengkulu, Papua dan Lampung. Di tiga provinsi 
ini satu diantara dua keluarga tidak mampu 
mengakses air bersih. Peta 5.2 menunjukkan 
lebih detail kantong-kantong kabupaten/kota di 
Indonesia yang mengalami masalah akut dalam 
akses layanan air bersih.

Penyediaan air bersih di Indonesia disebabkan 
oleh dua masalah besar. Pertama,  ketidakmampuan 
pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam 
meningkatkan pelayanan air bersih. Kedua adalah 
masih minimnya kesadaran masyarakat tentang 
kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Masih 
banyak penduduk selalu mengarah pada kualitas 
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air yang buruk di Indonesia, terutama pada 
sumber daya air yang seharusnya menjadi sumber 
mata pencaharian (Komarulzaman et al., 2017).

Tabel 5.8 Proporsi populasi yang memiliki akses 
terhadap layanan sumber air minum layak dan 
berkelanjutan menurut Provinsi (Persen), 2015-

2018

Provinsi 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-15

Gorontalo 66.47 71.59 75.00 78.99 12.52

Maluku 64.96 67.20 68.34 76.47 11.51

Nusa Tenggara Timur 62.72 60.04 65.20 72.41 9.69

Sulawesi Tengah 61.49 62.15 67.10 71.13 9.64

Maluku Utara 60.07 62.99 65.73 69.17 9.10

Sulawesi Barat 53.89 58.99 60.66 62.98 9.09

Kalimantan Tengah 57.01 61.26 63.90 65.38 8.37

Bengkulu 41.08 37.35 43.83 49.37 8.29

Papua Barat 68.85 68.76 73.12 77.12 8.27

Papua 51.27 52.69 59.09 58.35 7.08

Sulawesi Selatan 72.07 73.42 76.34 77.93 5.86

Riau 74.24 75.49 75.12 79.68 5.44

Aceh 61.23 63.31 64.85 66.48 5.25

Banten 67.68 67.47 66.11 72.83 5.15

Sulawesi Utara 71.53 70.22 73.29 76.20 4.67

Jawa Tengah 73.63 76.30 76.09 78.16 4.53

Kalimantan Barat 68.39 66.19 68.77 72.88 4.49

Jambi 62.75 63.23 65.73 66.66 3.91

Jawa Barat 67.20 67.62 70.50 71.06 3.86

Sulawesi Tenggara 77.19 75.82 79.83 80.95 3.76

Kalimantan Utara 84.59 82.69 83.78 88.30 3.71

Kalimantan Timur 78.13 78.93 82.75 81.26 3.13

Sumatera Barat 66.58 67.33 68.83 69.53 2.95

Indonesia 70.97 71.14 72.04 73.68 2.71
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Nusa Tenggara Barat 71.70 73.98 70.48 73.61 1.91

Lampung 55.06 52.41 53.79 56.78 1.72

Sumatera Utara 71.41 70.61 70.07 71.95 0.54

Kalimantan Selatan 62.23 58.63 60.62 62.67 0.44

Sumatera Selatan 65.16 63.77 64.02 65.31 0.15

DI Yogyakarta 80.99 81.04 77.19 80.62 -0.37

Bali 91.27 88.71 90.85 90.90 -0.37

Kep. Riau 84.12 85.31 83.95 83.56 -0.56

Kep. Bangka Belitung 68.03 63.95 68.14 66.83 -1.20

Jawa Timur 76.64 75.83 75.54 75.20 -1.44

DKI Jakarta 93.40 92.44 88.93 89.59 -3.81



247  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

P
e
ta

 5
.2

. 
P
e
rs

e
n

ta
s
e
 r

u
m

a
h

 t
a
n

g
g
a
 y

a
n

g
 m

e
m

a
k
a
i 
a
ir

 
b
e
rs

ih
 d

i 
K

a
b
u

p
a
te

n
/
K

o
ta

 I
n

d
o
n

e
s
ia

, 
2
0
1
8



248  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

Akses sanitasi

Menurut World Health Organization (WHO), 
sanitasi dapat didefinisikan sebagai: upaya 
dalam penyediaan sarana dan pelayanan untuk 
pembuangan limbah yang berasal dari manusia, 
semisal urine dan feses (Unicef, 2017). Selain itu, 
sanitasi juga bisa merujuk pada pemeliharaan 
kondisi yang bersih, pengelolaan sampah, dan 
pengolahan limbah cair. 

   Sanitasi terkait dengan usaha pengawasan 
penyediaan air minum bagi masyarakat, 
pengelolaan pembuangan tinja dan air limbah, 
pengelolaan sampah, vektor penyakit, kondisi 
perumahan, penyediaan dan penanganan 
makanan, dan kondisi atmosfer. Hingga kini, 
masalah sanitasi di Indonesia masih menjadi 
perkara pelik yang berdampak besar terhadap 
kesehatan masyarakat serta keseimbangan 
lingkungan. Pembangunan sarana sanitasi yang 
layak masih relatif rendah dan tak sebanding 
dengan jumlah penduduk. Masalah ini barangkali 
akan terdengar sepele bagi masyarakat dengan 
persediaan air bersih cukup dan lingkungan yang 
sehat. Akan tetapi, di daerah-daerah terpencil 
yang jauh dari pengawasan kita, sanitasi yang 
buruk dapat berujung pada ancaman kematian.
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Gambar sanitasi buruk masih menjadi pemandangan umum 

di beberapa wilayah di Indonesia (Sumber: Dokumentasi 

Pemda Banjarmasin 2017).

WHO melaporkan bahwa sampai dengan tahun 
2018, sanitasi yang buruk menyumbang angka 88 
persen pada kematian anak akibat diare di seluruh 
dunia (Unicef, 2017). Bagi penderita anak-anak 
yang bertahan hidup, masalah diare tersebut 
merambah pada masalah gizi. Pada akhirnya, 
efek dari gizi buruk menghalangi anak-anak 
untuk beraktivitas, meraih potensi maksimal, dan 
berujung pada memburuknya kualitas sumber 
daya manusia di masa mendatang. 

Tentu saja, dampak terbesarnya adalah 
menurunnya produktivitas masyarakat. Di 
Indonesia, diare menjadi penyebab utama 
kematian anak berusia di bawah lima tahun. 
Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 
diare menyebabkan 31 persen kematian anak 
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usia 1 bulan hingga 1 tahun, juga 25 persen 
pada anak berusia 1 hingga 4 tahun. Selain itu, 
tercatat persentase diare dari rumah tangga yang 
menggunakan sumur terbuka untuk air minum, 
34 persen lebih tinggi daripada yang menggunakan 
air ledeng. Pada anak-anak dari keluarga yang 
membuang kotoran di sungai 66 persen lebih 
tinggi daripada yang menggunakan toilet pribadi.

Pada daerah-daerah kumuh perkotaan, 
sanitasi yang buruk lebih berisiko mendatangkan 
penyakit. Budaya hidup bersih yang buruk, 
kepadatan penduduk, serta kontaminasi air oleh 
limbah, semakin memperparah risiko munculnya 
penyakit. Tidak hanya diare, tetapi juga penyakit 
lainnya yang berhubungan dengan kebersihan, 
seperti disentri, tipus, hepatitis, demam berdarah, 
dan kudis. Bahkan, penyakit pernapasan kronis 
turut mengintai. 

Praktik buruk di kalangan masyarakat, dapat 
memicu mewabahnya penyakit. Menurut studi 
UNICEF pada tahun 2000 tentang “mega-kota”, 
penduduk miskin di pinggiran Kota Jakarta 
kurang berpendidikan dibandingkan masyarakat 
Jakarta sendiri. Studi serupa juga menghitung 
angka kematian; daerah-daerah miskin tersebut 
memiliki angka kematian lima kali lebih tinggi 
(Unicef, 2012).

Tabel 5.9 menunjukkan proporsi populasi 
penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap 
layanan sanitasi layak dan berkelanjutan selama 
periode tahun 2015 sampai dengan 2018. Pada 
tahun 2015 sekitar 62% penduduk Indonesia 
memiliki sanitasi yang layak. Pada tahun 2018 
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angka ini naik 7% menjadi 69%. Walaupun 
ada peningkatan namun kondisi ini masih 
memprihatinkan karena pada tahun 2018 masih 
terdapat 31% atau sekitar satu diantara tiga 
keluarga di Indonesia yang belum memiliki akses 
sanitasi yang layak. 

Provinsi dengan persentase akses sanitasi 
terendah adalah Papua, Bengkulu, Lampung, 
Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah dan 
Kalimantan Barat. Di provinsi ini satu diantara 
dua keluarga tidak memiliki akses terhadap 
sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Apabila 
dilihat lebih detail pada tingkat kabupaten/kota, 
maka nampak bahwa kabupaten/kota di Papua 
serta Nusa Tenggara Timur adalah kantong-
kantong dimana sanitasi buruk masih menjadi 
persoalan besar.

Tabel 5.9 Proporsi populasi penduduk yang 
memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 

dan berkelanjutan (Persen), 2015-2018

Provinsi 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-15

Nusa Tenggara Timur 23.37 38.74 43.77 50.72 27.35

Kalimantan Utara 48.09 64.26 66.06 71.75 23.66

Riau 50.77 70.67 69.84 71.48 20.71

Kalimantan Tengah 35.38 50.30 45.15 52.55 17.17

Kalimantan Barat 39.48 51.46 49.33 53.97 14.49

Kep. Riau 71.38 78.71 85.55 85.07 13.69

Aceh 54.16 61.02 62.92 67.09 12.93

Sumatera Barat 44.53 52.93 52.56 56.85 12.32

Papua Barat 61.63 63.69 64.91 73.95 12.32

Sulawesi Barat 50.97 59.35 59.48 63.21 12.24

Kalimantan Timur 68.17 75.60 72.36 79.19 11.02
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Sulawesi Utara 64.62 74.75 71.14 75.23 10.61

Nusa Tenggara Barat 63.46 69.76 69.08 73.70 10.24

Maluku 59.14 66.31 63.02 69.05 9.91

Gorontalo 54.47 59.38 58.62 64.30 9.83

Sulawesi Tengah 54.89 59.76 61.03 64.15 9.26

Maluku Utara 58.99 64.13 66.14 66.96 7.97

Lampung 44.53 58.29 52.78 52.48 7.95

Sulawesi Selatan 71.82 76.05 76.52 79.61 7.79

Indonesia 61.57 67.20 67.54 69.27 7.70

Sumatera Selatan 61.03 64.51 66.10 68.60 7.57

Sumatera Utara 67.18 72.43 72.56 74.60 7.42

Jawa Tengah 66.68 70.19 71.56 74.04 7.36

Papua 27.10 30.97 32.56 33.75 6.65

Sulawesi Tenggara 63.29 67.44 69.22 69.90 6.61

Jambi 57.81 65.11 64.20 63.99 6.18

Bali 84.99 88.74 90.07 91.14 6.15

Jawa Timur 62.90 67.47 68.60 68.84 5.94

Jawa Barat 58.86 63.12 64.02 64.73 5.87

Kep. Bangka Belitung 80.13 82.49 83.56 85.64 5.51

Bengkulu 38.96 49.45 42.54 44.31 5.35

Banten 66.24 72.92 71.12 70.65 4.41

Kalimantan Selatan 59.66 60.71 58.09 62.76 3.10

DI Yogyakarta 86.03 85.60 89.14 88.92 2.89

DKI Jakarta 88.39 90.42 90.37 90.73 2.34
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Akses layanan fasilitas kesehatan dan tenaga 

kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemam-
puan hidup sehat bagi setiap warga negara agar 
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 
lebih baik. Pembangunan kesehatan merupakan 
upaya utama untuk meningkatkan kualitas sum-
ber daya manusia yang dibutuhkan untuk men-
dukung percepatan pencapaian sasaran pemban-
gunan nasional. Dengan demikian pembangunan 
kesehatan merupakan upaya pembangunan na-
sional yang diselenggarakan pada semua bidang 
kehidupan. 

Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat 
ini adalah tidak meratanya akses, keterjangkauan 
dan mutu layanan kesehatan. Akar penyebabnya 
adalah tidak meratanya distribusi tenaga 
kesehatan, kurangnya sarana layanan kesehatan 
khususnya rumah sakit, puskesmas dan 
jaringannya yang belum bisa dijangkau oleh 
seluruh masyarakat khususnya mereka yang 
hidup miskin dan tinggal di pelosok-pelosok 
negeri. 

Di daerah-daerah pelosok tanah air, 
ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter 
spesialis sangat minim. Keterbatasan dalam hal 
jumlah ini diperburuk oleh distribusi tenaga 
kesehatan yang tidak merata. Lebih dari dua 

pertiga dokter spesialis berada di Jawa dan Bali. 
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Gambar dokter di daerah terpencil masih sangat diperlukan di 

Indonesia (Sumber: Dokumentasi IDI, 2017)

Catatan Ikatan Dokter Indonesia menunjukkan 
bahwa jumlah dokter umum dan dokter gigi di 
Indonesia sudah melebihi kebutuhan. Namun, 
persebaran dokter yang tidak merata membuat 
mutu layanan kesehatan di Tanah Air masih 
timpang. Rasio dokter terhadap penduduk 
di tahun 2018 adalah 50 dokter per 100.000 
penduduk. Rasio ini sudah jauh dari ideal yang 
membutuhkan 45 dokter per 100.000 penduduk. 
Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat 
ini adalah persebaran dokter yang tidak merata 
(Laksono, 2020). 

Penyebaran dokter masih menumpuk di kota-
kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, 
Malang, Yogyakarta, Semarang. Sedangkan di 
wilayah Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku, 
Sulawesi dan Kalimantan masih kekurangan 
jumlah dokter. Tiga provinsi dengan dokter 
spesialis paling sedikit adalah provinsi Maluku 
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Utara, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 
Di Maluku Utara hanya ada 3,9 dokter spesialis 
per 100.000 penduduk, sedangkan di Provinsi 
Sulawesi Barat hanya memiliki rasio 3,5 dokter 
spesialis per 100.000 penduduk. Di Nusa Tenggara 
Timur lebih tragis lagi karena hanya memiliki 
3,2 dokter spesialis per 100.000 penduduk. 
Sedangkan rasio ideal untuk Indonesia untuk 
dokter spesialis adalah 14,6 dokter spesialis per 
100.000 penduduk. Kondisi ini jauh berbeda 
dibandingkan di DKI yang memiliki rasio dokter 
spesialis 74,8 per 100.000 penduduk. Sedangkan 
di DIY memiliki rasio dokter spesialis 41,7 per 
100.000 penduduk.

Gambar dokter di daerah terpencil masih sangat diperlukan 
di Indonesia (Sumber: Dokumentasi IDI, 2017) 

Peta 5.4 menunjukkan penyebaran dokter 
umum dan dokter spesialis di Indonesia 
menurut kabupaten/kota. Nampak dengan jelas 
konsentrasi dokter dan dokter spesialis di Jawa 
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dan Bali, Sumatra Utara dan Lampung. Kondisi 
terparah ditemukan di sebagian besar kabupaten/
kota di Papua dan Maluku serta pulau-pulau kecil 
yang tersebar di Nusantara.
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Pemerintah melakukan berbeagai upaya untuk 
memotivasi dokter spesialis bekerja di daerah-
daerah pelosok melalui Perpres Nomor 4 Tahun 
2017 tentang wajib kerja dokter spesialis. Dalam 
Perpres ini pemerintah telah menyiapkan regulasi 
terkait insentif yang akan diterima dokter spesialis 
saat bersedia ditempatkan di wilayah terpencil. 
Jumlah insentif yang diberikan pemerintah pusat 
kepada para dokter spesialis itu setiap bulan 
cukup besar. 

Gambar Puskesmas Rapak Mahang di Kabupaten Kutai 

Negara yang memiliki fasilitas sangat baik (Sumber: 

Dokumentasi Pemda Kutai Kartanegara, 2019). Kondisi 

infrastruktur Puskesmas seperti ini umum ditemukan di 

sebagian besar wilayah di Jawa dan Bali.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 01.07/MENKES/152/2017 tentang 
Besaran Tunjangan/Insentif Peserta Wajib Kerja 
Dokter Spesialis tertanggal 30 Maret 2017, besaran 
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tunjangan untuk mereka yang ditempatkan 
di rumah sakit pemerintah pusat sebesar Rp 
22.500.000 per bulan. Sementara untuk rumah 
sakit pemerintah daerah sebesar Rp 27.043.000 
per bulan dan Rp 24.050.000 per bulan untuk 
rumah sakit rujukan provinsi. Sedangkan 
untuk rumah sakit rujukan regional sebesar Rp 
25.505.000 per bulan dan Rp 30.012.000 per 
bulan bila ditugaskan di rumah sakit daerah 
terpencil, perbatasan dan kepulauan. 

Jumlah tersebut belum termasuk insenstif 
yang akan diberikan pemerintah daerah dengan 
mempertimbangkan kemampuan APBD masing-
masing wilayah. Namun yang dikeluhkan oleh 
dokter spesialis tidak hanya besar insentif yang 
diterima tetapi minimnya fasilitas kesehatan 
yang disediakan pemerintah daerah. Dokter 
spesialis tidak bekerja dengan baik karena sarana 
dan prasarana kesehatan hingga infrastruktur 
penunjang lain untuk menunjang proses 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih 
sangat minim.
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Gambar Puskesmas Ambatkuy di Kabupaten Boven Digoel 

yang memiliki fasilitas sangat buruk (Sumber: Dokumentasi 

Pemda Boven Digoel, 2019). Kondisi infrastruktur Puskesmas 

seperti ini ditemukan di sebagian besar wilayah di Papua, 

Maluku dan pelosok pulau-pulau kecil di Indonesia.

Imbas distribusi tenaga kesehatan yang tidak 
merata berdampak pada sulitnya masyarakat 
khususnya di daerah terpencil mengakses 
pelayanan kesehatan. Data Badan Pengembangan 
dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) melaporkan ada sebanyak 
14,7% puskesmas tidak memiliki dokter dan 
16,76% tidak memiliki tenaga kesehatan seperti 
bidan dan perawat (Laksono, 2020). 

Kondisi terparah terjadi di daerah tertinggal, 
perbatasan, kepulauan terluar, serta ironisnya juga 
terjadi di daerah-daerah bermasalah kesehatan. 
Ketimpangan distribusi yang sangat mencolok 
tersebut tentunya sangat miris. Seharusnya, setiap 
warga negara Indonesia di mana pun berada dan 
seterpencil apa pun daerahnya berhak mendapat 
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pelayanan kesehatan yang sama. Maladistribusi 
tenaga kesehatan di Indonesia adalah bentuk 
ketidakadilan sosial dalam pemenuhan hak-hak 
warga negara terhadap layanan kesehatan.

Akses terhadap jaminan kesehatan

Sebagai warga negara Indonesia, salah satu yang 
menjadi hak kita adalah mendapatkan jaminan 
sosial. Sebagaimana namanya, jaminan sosial 
nasional merupakan salah satu bentuk perlind-
ungan sosial yang diselenggarakan Negara untuk 
menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat Indo-
nesia. 

     Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan 
melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 
yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 dengan 
berlandaskan UUD 1945. Isinya menyatakan bah-
wa Pemerintah harus terlibat dalam menyejahter-
akan warga negaranya. Hadirnya SJSN telah 
melahirkan sistem baru program jaminan sosial 
di Indonesia dan menggantikan program-program 
jaminan sosial yang ada sebelumnya, seperti 
Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Jamsostek). Sistem baru yang di-
namakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 
(BPJS) adalah wujud tanggung jawab Negara un-
tuk memberikan perlindungan sosial sepenuhnya 
kepada masyarakat Indonesia. 

         Dengan hadirnya BPJS, penyelenggaraan ja-
minan sosial di Indonesia diharapkan terlaksana 
sebagaimana tugasnya. Grafik 5.4 menunjukkan 
perkembangan kepemilikan asuransi kesehatan 
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di Indonesia se-
jak tahun 2014 
sampai dengan 
2018. Kepemi-
likan asuransi 
kesehatan se-
jak tahun 2014 
telah mengala-
mi peningkatan 
yang signifikan. 
Apabila di tahun 
2014 hanya satu 
diantara dua 
orang Indonesia 
yang memiliki 
asuransi kesehatan, pada tahun 2018 ada dela-
pan dari sepuluh orang Indonesia yang mampu 
memilikinya.

Meski dirasa meringankan beban biaya yang 
berat, layanan BPJS masih menuai keluhan. 
Mulai dari pelayanan mediknya yang harus antri 
berjam-jam hingga kurangnya jenis obat yang 
ditanggung. Pasien tidak mengetahui kapan 
mereka akan dilayani oleh dokter. Jadwal operasi 
medis yang seringkali mundur satu hingga dua 
bulan serta sulitnya memperoleh jadwal tindakan 
adalah masalah yang kerap muncul. 

Selain antrian yang panjang, masyarakat juga 
sering dihadapkan oleh penolakan dari rumah 
sakit karena rumah sakit tidak memberikan 
layanan BPJS. Masalah lainnya adalah perihal 
administrasi surat rujukan yang harus selalu 
diperbaharui khususnya peserta dengan biaya 
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penyakit yang butuh biaya besar seperti cuci 
darah atau perawatan penyakit kronis.

Gambar layanan BPJS kesehatan dengan segala masalahnya: 

antrian yang panjang, dokter yang sulit ditemui, jadwal operasi 

medis yang tertunda dan administrasi yang berbelit sering 

justru menyusahkan orang miskin untuk memperoleh layanan 

kesehatan (Sumber: Dokumentasi Kabar Bisnis, 2017).

Peta 5.5 menunjukkan distribusi kepesertaan 
BPJS menurut kabupaten/kota di Indonesia. BPJS 
belum mampu menjangkau kabupaten-kabupaten 
yang ada di wilayah Papua bagian tengah, pulau-
pulau kecil di Maluku, Sumatra Selatan dan 
Kalimantan bagian tengah. Kesenjangan dalam 
akses BPJS nampak nyata antara kabupaten/
kota di Pulau Jawa dan Bali, Aceh dan provinsi 
lain di Sumatra, Kalimantan Timur dan provinsi 
lainnya di Kalimantan serta di antar kabupaten/
kota di Papua. Sedangkan di Sulawesi nampaknya 
akses BPJS relatif merata dibandingkan tempat 
lainnya.
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Penutup

Setiap warga negara berhak hidup sehat lahir 
dan batin. Negara bertanggung jawab melindungi 
segenap warga negara dengan memberikan 
layanan kesehatan yang bermutu, adil dan 
merata. Walaupun berbagai indikator kesehatan 
terjadi perbaikan, ketimpangan dalam angka 
harapan hidup dan akses pelayanan kesehatan 
masih sangat nyata. Angka gizi buruk dan 
kematian bayi dan ibu masih sangat tinggi di 
provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara 
Timur. Buruknya fasilitas kesehatan dasar dan 
minimnya tenaga kesehatan di wilayah-wilayah 
tersebut menyebabkan absennya pelayanan dasar 
kesehatan.
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BAB 6 KEADILAN SOSIAL 

DALAM PASAR KERJA 

Ekonomi terpimpin adalah lawan dari pada 

ekonomi merdeka, jang terkenal dengan 

sembojannya laissez faire. Apabila ekonomi 

merdeka menghendaki supaja Pemerintah 

djangan tjampur tangan dalam perekonomian 

rakjat dengan mengadakan peraturan ini 

dan itu, ekonomi terpimpin menudju jang 

sebaliknja. Pemerintah harus aktif bertindak 

dan mengadakan berbagai peraturan terhadap 

perkembangan ekonomi dalam masjarakat 

agar tertjapai keadilan sosial. Membiarkan 

perekonomian berdjalan menurut apa jang 

dikatakan “permainan merdeka dari pada tenaga-

tenaga masjarakat” berarti membiarkan jang 

menjadi makanan jang kuat.

(Muhammad Hatta, Ekonomi Terpimpin 
1960, hal. 1)
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Mewujudkan pasar kerja yang inklusif terbuka 
bagi setiap warga negara penting untuk memastikan 
setiap individu memiliki akses yang sama 
terhadap pekerjaan yang layak dan bermartabat. 
Menghapus segala bentuk perdagangan manusia 
dan diskriminasi berdasarkan gender dalam akses 
pekerjaan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan 
keadilan sosial dalam pasar kerja. Adalah tugas 
negara untuk memberikan perlindungan kepada 
setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan 
dengan upah dan gaji yang layak serta hak-hak 
pekerja lainnya. Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia telah mengatur kebijakan pasar kerja 
inklusif dalam UU No 13 Tahun 2003 dan secara 
spesifik diatur dalam UU No 18 Tahun 2017 
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
dan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan tersebut pemerintah bertanggu-
ngjawab mengatur tenaga kerja mulai dari pen-
empatan, pelatihan, hingga perlindungan. Kewa-
jiban pemerintah adalah menyediakan lapangan 
kerja hingga mengatur perlindungan hak-haknya 
melalui regulasi ketenagakerjaan. Dengan demiki-
an tenaga kerja dan angkatan kerja merupakan 
tanggung jawab pemerintah dimana setiap tena-
ga kerja berhak memperoleh pekerjaan dan peng-
hidupan yang layak. 

Pembahasan dalam bab ini akan dimulai 
dengan menggambarkan struktur tenaga kerja di 
Indonesia. Dari penggambaran ini kita bersama-
sama akan mengetahui bagaimanakah potret 
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status dan lapangan pekerjaan orang Indonesia 
selama kurun waktu kurang lebih tiga puluh tahun 
terakhir. Pada sub-bab selanjutnya kita akan 
mendiskusikan mengenai profil pengangguran 
di Indonesia sebelum kita lebih jauh membahas 
tentang isu perdagangan manusia, diskriminasi 
akses pekerjaan terhadap difabel dan perempuan.

Struktur tenaga kerja kerja Indonesia

BPS Indonesia menerapkan definisi ketenagak-
erjaan sebagaimana disarankan oleh Internation-

al Labour Organization (ILO) yang membagi pen-
duduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk 
usia kerja dan bukan usia kerja (ILO East Asia, 
1997). Penduduk usia kerja dikategorikan menja-
di dua meliputi angkatan kerja dan bukan angka-
tan kerja. 

Menurut ILO penduduk usia kerja adalah 
penduduk yang telah mencapai usia 15 tahun 
atau lebih (ILO East Asia, 1997). Oleh karena itu 
yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah semua 
penduduk dalam usia kerja atau usia produktif. 
Dalam istilah UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 
2003 tenaga kerja yang dimaksud adalah setiap 
individu yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 
masyarakat. 

Dalam hal ini tenaga kerja dibedakan menjadi 
dua kategori yaitu angkatan kerja dan bukan 
angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk 
usia produktif atau usia kerja 15 tahun atau 
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lebih tua yang bekerja, punya pekerjaan namun 
sementara tidak bekerja, dan mereka yang 
menganggur. Kedua adalah bukan angkatan kerja 
yaitu individu usia produktif/usia kerja 15 tahun 
keatas yang bersekolah, mengurus rumah tangga, 
pensiunan atau melaksanakan kegiatan lainnya 
selain kegiatan pribadi.

Apabila dilihat dari rasio pekerja dan angka-
tan kerja maka selama kurun waktu 1996 sampai 
dengan 2018 tampak tidak ada kemajuan yang 
cukup berar-
ti untuk semua 
kelompok umur 
(Grafik 6.1). 
Rasio pekerja 
terhadap an-
gkatan kerja 
berkisar 95% 
artinya hampir 
semua tenaga 
kerja di Indo-
nesia berstatus 
pekerja. Rasio 
tertinggi ditemu-
kan pada kelom-
pok umur 50 tahun keatas sedangkan rasio ter-
endah ditemukan pada kelompok umur 15-19 
tahun. Hal yang patut diperhatikan adalah adan-
ya penurunan yang sangat drastis pada periode 
1996 sampai dengan 2007 pada kelompok umur 
15-19 dan 20-24 tahun yang menunjukkan efek 
dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia kala 
itu. Namun demikian semenjak 2006 pertumbu-
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han rasio pekerja dan angkatan kerja di Indonesia 
mulai membaik sampai dengan tahun 2018 hing-
ga angkanya hampir sama dengan sebelum terjadi 
krisis ekonomi.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan maka 
rasio pekerja dan angkatan kerja Indonesia masih 
di dominasi oleh penduduk berpendidikan rendah 
khususnya mereka yang tidak sekolah, tidak ta-
mat SD atau SD/sederajat. Pada umumnya mer-
eka bekerja di sektor informal seperti pembantu 

rumah tangga, 
buruh maupun 
petani (Grafik 
6.2). Hal yang 
menarik diper-
hatikan adalah 
selama periode 
tersebut terjadi 
peningkatan ra-
sio pekerja dan 
angkatan ker-
ja yang cukup 
tajam setelah 
krisis ekonomi 
1999-2005 khu-

susnya pada kelompok pendidikan SMA/sedera-
jat, akademi/diploma dan universitas. Ini menun-
jukkan semakin meningkatnya akses pekerjaan 
pada kelompok-kelompok masyarakat yang ber-
pendidikan tinggi, walaupun rasionya masih 
dibawah 95% atau masih ada sekitar 5% lulusan 
SMA, akademi/diploma dan universitas yang be-
lum bekerja.
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Rasio pekerja dan angkatan kerja pada 
dasarnya menggambarkan akses masyarakat 
terhadap pekerjaan. Semakin besar rasio 
semakin besar pula akses masyarakat terhadap 
lapangan pekerjaan dan sebaliknya. Apabila 
dilihat berdasarkan provinsi dalam pulau-pulau 
di nusantara nampak adanya ketimpangan dalam 
rasio pekerja dan angkatan kerja antar pulau 
dan dalam pulau. Bali adalah provinsi dengan 
rasio pekerja dan angkatan pekerja paling tinggi 
sedangkan Banten adalah provinsi dengan rasio 
pekerja dan angkatan kerja yang paling rendah. 
Berikut ini kita ulas struktur rasio pekerja 
terhadap lapangan kerja di masing-masing pulau 
Indonesia.

Grafik 6.3 menunjukkan perkembangan rasio 
pekerja dan angkatan kerja dari tahun 1986 sam-
pai dengan 2018 pada sepuluh provinsi di Suma-

tera. Penurunan 
rasio pekerja dan 
angkatan kerja 
sudah terjadi se-
jak tahun 1986 
sampai dengan 
tahun 1998 dan 
menurun dras-
tis hingga ta-
hun 2006 paska 
krisis ekonomi 
terjadi. Setelah 
itu perkemban-
gan pasar kerja 
membaik hing-
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ga tahun 2018. Rasio pekerja dan angkatan ker-
ja terbesar ada di Bangka Belitung, Lampung, 
Jambi dan Bengkulu. Sedangkan terendah di 
NAD, Kepulauan Riau dan Riau. Di tiga provinsi 
ini angka rasio pekerja dan angkatan kerja masih 
dibawah 95%. 

Rasio pekerja terhadap angkatan kerja di Jawa 
dan Bali juga mengalami fluktuasi selama periode 
tersebut. Grafik 
6.4 menunjuk-
kan rasio peker-
ja dan angkatan 
kerja di Jawa. 
Rasio tertinggi 
di Bali, DIY dan 
Jawa Timur. Se-
dangkan Jawa 
Barat, Banten 
dan DKI Jakarta 
adalah provin-
si dengan rasio 
relatif rendah. 
Tahun 2006 ra-
sio pekerja dan angkatan kerja di ketiga provinsi 
tersebut bahkan sangat rendah mencapai sekitar 
85%. Rupanya efek krisis ekonomi terhadap pasar 
kerja di ketiga provinsi tersebut sangatlah parah. 
Hal ini dikarenakan daerah-daerah tersebut sela-
ma ini adalah pusat-pusat industri yang opera-
sionalnya sangat terpengaruh krisis ekonomi saat 
itu.

Rasio pekerja dan angkatan kerja di Nusa 
Tenggara menunjukkan perbedaan yang mencolok 
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dimana terjadi 
penurunan ra-
sio yang cukup 
tajam selama 
krisis ekonomi 
di Nusa Tengga-
ra Barat (Grafik 
6.5) Sedangkan 
pada periode 
yang sama ra-
sio pekerja dan 
angkatan kerja 
di Nusa Teng-
gara Barat ha-
nya mengalami 
penurunan sekitar 3-4% saja. Namun setelah ta-
hun 2006 Nusa Tenggara Barat mengalami per-
tumbuhan rasio pekerja dan angkatan kerja yang 
cukup cepat hingga pada tahun 2018 angka ra-
sio pekerja terhadap angkatan kerja di provinsi 
ini hampir menyamai provinsi tetangganya. Salah 
satu faktor yang mempengaruhinya adalah pesat-
nya pertumbuhan investasi di sektor pariwisata 
dan tambang di Nusa Tenggara Barat pasca krisis.

Fluktuasi rasio pekerja terhadap angkatan 
kerja juga terjadi di Kalimantan dengan pola yang 
sama dengan apa yang terjadi di provinsi lainnya. 
Grafik 6.6 menunjukkan rasio pekerja terhadap 
angkatan kerja di lima provinsi yang ada di Kali-
mantan. Angka rasio pekerja terhadap angkatan 
kerja terendah ada di Kalimantan Timur. Fenom-
ena ini menarik sebagaimana yang terjadi di Jawa 
dimana DKI Jakarta memiliki rasio terendah pa-
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dahal selama ini 
provinsi-provinsi 
tersebut adalah 
provinsi-provin-
si yang kaya 
sumber daya 
alamnya. Be-
berapa anali-
sis menjelaskan 
fenomena ini 
sangat terkait 
dengan fenom-
ena urbanisa-
si dan struktur 
lapangan ker-

ja yang ada di dua provinsi tersebut. Tingginya 
angka urbanisasi di DKI dan Kalimantan Timur 
menyebabkan besarnya jumlah pengangguran di 
kedua provinsi tersebut. 

Selain itu sebagian besar lapangan kerja yang 
tersedia di kedua provinsi tersebut adalah lapan-
gan kerja terkait sektor bisnis dan industri yang 
membutuhkan kualifikasi tertentu. Mereka yang 
pergi ke kota tanpa dibekali keterampilan khusus 
pada akhirnya banyak yang menjadi penganggu-
ran (Harahap, 2013). Fenomena meningkatnya 
angka pengangguran di perkotaan akan dibahas 
dalam bab selanjutnya dalam sub bab ini.

Fluktuasi dalam rasio pekerja terhadap angka-
tan kerja juga terjadi di enam provinsi di Sulawe-
si. Grafik 6.7 menunjukkan perkembangan rasio 
pekerja dan angkatan pekerja di enam provinsi 
tersebut. Rasio terbesar ada di Sulawesi Barat, 



278  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

Gorontalo dan 
Sulawesi Teng-
gara. Sedangkan 
rasio terkecil 
ada di Sulawesi 
Utara dan Su-
lawesi Selatan. 
Krisis ekonomi 
nampaknya ber-
dampak parah 
pada pasar ker-
ja di Sulawe-
si Selatan dan  
Sulawesi Utara 
d ibandingkan 

provinsi lainnya di pulau ini. Pada periode krisis 
rasio pekerja terhadap angkatan kerja di Sulawesi 
Selatan bahkan turun hingga dibawah 85%. Na-
mun demikian setelah itu naik secara signifikan 
hingga mencapai sekitar 95% pada tahun 2018.

Grafik 6.8 menunjukkan perkembangan rasio 
pekerja dan angkatan kerja di Papua dan Maluku. 
Data yang tersedia lengkap hanya dimiliki Maluku 
sedangkan untuk Papua dan Papua Barat hanya 
tersedia sejak tahun 2006. Fakta tidak adanya 
data tentang rasio pekerja dan angkatan kerja di 
Papua ini menunjukkan betapa lemahnya perha-
tian pemerintah terhadap pembangunan di provin-
si ini. Akses lapangan kerja di Maluku secara 
umum mengalami penurunan sejak tahun 1986 
bahkan pada tahun 2018 masih jauh dibawah an-
gka sebelum krisis ekonomi tahun 1998. Demiki-
an Maluku Utara dimana angka rasio pekerja ter-
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hadap angkatan 
kerja mengala-
mi fluktuasi se-
jak tahun 2002 
sampai dengan 
2018 dengan 
arah fluktuasi 
menunjukkan 
p e n i n g k a t a n . 
Untuk Papua, 
Papua memi-
liki angka ra-
sio pekerja dan 
lapangan peker-
jaan lebih besar 

dibandingkan dengan Papua Barat. Dengan lain 
kata akses penduduk terhadap pekerjaan di Pap-
ua sedikit lebih baik dibandingkan dengan Papua 
Barat selama periode tersebut.

Lalu bagaimanakah dengan perkembangan 
lapangan pekerjaan penduduk Indonesia selama 
ini? Gambaran tentang lapangan pekerjaan ini 
penting karena menunjukkan di sektor manakah 
penduduk bekerja mencari nafkah selama ini. 
Grafik 6.9 menunjukkan jumlah pekerja per sektor 
selama periode 1986 sampai dengan 2018. Sektor 
terbesar masih didominasi oleh pertanian, perke-
bunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. 

Sekitar 30-40 juta orang Indonesia bekerja 
di sektor ini. Sektor terkecil adalah sektor listr-
ik, gas dan air minum dengan jumlah pekerja ku-
rang dari 1 juta orang. Selama periode tersebut 
terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah 
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pekerja di sektor 
pe rdagangan , 
rumah makan 
dan akomodasi, 
lembaga keuan-
gan, real estate, 
usaha perse-
waan dan jasa 
p e r u s a h a a n , 
serta indus-
tri. Peningka-
tan juga terlihat 
pada sektor kon-
struksi, trans-
portasi, jasa 
kemasyarakatan, sosial dan perorangan serta per-
tambangan dan penggalian walaupun tidak begitu 
besar. Penurunan jumlah pekerja justru terjadi 
pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, 
perburuan dan perikanan, walaupun sampai den-
gan tahun 2018 sektor ini masih mendominasi. 

Namun demikian tren kedepan nampaknya 
sektor ini akan terganti secara perlahan oleh sek-
tor perdagangan, rumah makan dan jasa akomo-
dasi, sektor lembaga keuangan, real estate, usaha 
persewaan dan jasa perusahaan serta industri. 
Peralihan lapangan kerja ini mungkin menunjuk-
kan pergantian struktur lapangan kerja Indone-
sia dari agraris ke non-agraris. Dari negara yang 
mengandalkan sektor pertanian menjadi nega-
ra yang mengandalkan sektor perdagangan dan 
bisnis. Apabila dilihat lebih jauh sinyal beralihnya 
lapangan pekerjaan dari agraris dan non agrar-
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is ini dipengaruhi oleh membaiknya pendidikan 
penduduk Indonesia. Selain itu tentunya oleh se-
makin terbukanya perekonomian Indonesia pasca 
krisis ekonomi serta perkembangan teknologi in-
formasi khususnya Internet (Statistik, 2014; Tad-
joeddin & Chowdhury, 2019).

Grafik 6.10 menunjukkan jumlah pekerja 
sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan 
perikanan ber-
dasarkan ting-
kat pendidikan. 
Jelas sekali 
bahwa latar be-
lakang pendi-
dikan pekerja di 
sektor ini ada-
lah mereka yang 
berpendidikan 
rendah, SLTP 
ke bawah. Ku-
rang lebih empat 
belas juta pen-
duduk Indonesia 
yang bekerja di sektor ini adalah mereka yang ber-
pendidikan sekolah dasar atau sederajat. Sangat 
sedikit mereka yang berpendidikan sarjana beker-
ja di sektor ini. 

Kurang dari satu juta penduduk Indonesia 
yang berlatar belakang sarjana bekerja di sek-
tor pertanian, perkebunan, kehutanan dan peri-
kanan. Beberapa catatan menunjukkan hal ini ti-
dak terlepas dari realitas dimana sektor pertanian 
tidak memberikan masa depan yang menjanjikan 
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bagi anak muda. Singkatnya, sektor pertanian ti-
dak  mendatangkan pendapatan yang memadai 
dibandingkan dengan sektor seperti perbankan, 
perdagangan dan bisnis. Berdasarkan catatan 
BPS 2019 menunjukkan hanya delapan persen 
generasi muda dibawah 35 tahun yang bekerja di 
sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perbu-
ruan dan perikanan (Tadjoeddin & Chowdhury, 
2019). 

Gambar petani Indonesia (Sumber: Dokumentasi Bisnis 

Indonesia, 2018). Petani yang selalu identik dengan 

kemiskinan di Indonesia. 

Gambaran latar belakang pendidikan yang 
sama juga ditemui di sektor pertambangan dan 
penggalian dimana mayoritas pekerja di dominasi 
oleh penduduk berpendidikan rendah yang um-
umnya bekerja sebagai buruh tambang. Grafik 
6.11 menunjukkan jumlah pekerja sektor pertam-
bangan dan penggalian berdasarkan pendidikan 
sejak tahun 1990 sampai dengan 2018. Pening-
katan jumlah tenaga kerja terjadi pada semua 
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kelompok pendi-
dikan khususn-
ya mereka yang 
berpendidikan 
SD sampai 
dengan SLTA. 
Penurunan per-
mintaan tenaga 
kerja nampak 
pada kelompok 
yang tidak per-
nah sekolah. 

Grafik 6.12 
menunjukkan 
p e r k e m b a n -

gan jumlah pekerja sektor industri berdasarkan 
latar belakang pendidikan. Struktur pekerja pada 
sektor industri Indonesia sejak tahun 1986 ma-

sih didominasi 
oleh penduduk 
berpendidikan 
rendah khu-
susnya SD dan 
SLTP. Sekitar 
tiga sampai den-
gan empat juta 
penduduk Indo-
nesia bekerja di 
sektor ini yang 
sebagian besar 
pada umumnya 
bekerja sebagai 
buruh kasar 
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pabrik yang digaji dengan sistem upah minimum 
regional (UMR). Buruh murah memang menjadi 
daya tawar penanam modal khususnya penanam 
modal asing di Indonesia selama ini (Tadjoeddin & 
Chowdhury, 2019).

Peningkatan jumlah pekerja juga terjadi di 
sektor konstruksi dan sektor perdagangan dan 
akomodasi sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 
6.13 dan Grafik 6.14. Semenjak tahun 1990 sam-

pai dengan 2018 
pe ningkatan 
jumlah peker-
ja di dua sektor 
tersebut terjadi 
pada penduduk 
yang berlatar 
belakang SMA 
atau sederajat 
untuk sektor 
konstruksi se-
dangkan untuk 
sektor perda-
gangan dan ako-
modasi pening-

katan yang cukup tajam terjadi pada penduduk 
yang berlatar belakang pendidikan SD dan SLTP 
dengan peningkatan mencapai dua juta pekerja. 
Lulusan universitas yang bekerja di sektor kon-
struksi juga mengalami sedikit peningkatan. 

Apabila di tahun 1990an tidak lebih dari 10 
ribu lulusan universitas yang bekerja di sektor ini 
maka di tahun 2018 jumlah lulusan universitas 
yang bekerja di sektor konstruksi telah mencapai 
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lebih dari 50 ribu 
pekerja. Tren ini 
mungkin sangat 
terkait dengan 
perkembangan 
industri properti 
di Indonesia da-
lam dua puluh 
tahun terakhir 
yang meningkat-
kan permintaan 
pekerja berkual-
ifikasi univer-
sitas di sektor 
ini baik sebagai 

arsitek atau pengawas proyek properti. Berbeda 
dengan sektor perdagangan dan akomodasi pen-
ingkatan yang signifikan mungkin tidak terlepas 
dari perkembangan perdagangan dan industri 
pariwisata di Indonesia paska krisis ekonomi. 

Untuk sektor transportasi dan komunikasi 
terjadi penurunan permintaan tenaga kerja khu-
susnya pekerja yang berlatar belakang pendidikan 
rendah, tidak sekolah, tidak tamat SD dan SD 
khususnya semenjak tahun 2006 (Grafik 6.15). Ini 
mungkin terjadi karena perkembangan jasa trans-
portasi khususnya transportasi publik yang turun 
drastis karena digantikan oleh moda transportasi 
pribadi. Pada sektor ini peningkatan permintaan 
kerja tampak pada penduduk berlatar belakang 
pendidikan SMA dan sederajat. Kesenjangan jum-
lah pekerja berlatar belakang pendidikan menen-
gah dengan latar belakang pendidikan rendah 
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masih relatif 
besar, hingga 
mencapai 10-12 
juta pekerja. Ini 
artinya, selama 
periode tersebut 
masih belum 
ada perubahan 
struktur peker-
ja pada sektor 
ini yang tetap 
didominasi oleh 
pekerja dengan 
latar belakang 
p e n d i d i k a n 
rendah.  

Permintaan lapangan kerja pada sektor lem-
baga keuangan dan sektor jasa kemasyarakatan 
(Grafik 6.16 dan Grafik 6.17) menunjukkan pola 
yang berbeda dengan sektor-sektor lainnya. Apa-
bila sektor lainnya menunjukkan penurunan pada 
masa krisis ekonomi sektor ini justru mengalami 
peningkatan yang konsisten sejak tahun 1986. 
Penurunan permintaan lapangan kerja untuk an-
gkatan kerja berpendidikan rendah semakin turun 
semenjak tahun 2006, sebaliknya permintaan an-
gkatan kerja dengan pendidikan tinggi mening-
kat pada tahun yang sama. Artinya pasar kerja 
di sektor ini semakin membutuhkan tenaga kerja 
dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Grafik 6.16 
menunjukkan perkembangan jumlah pekerja sek-
tor lembaga keuangan sejak tahun 1986 sampai 
dengan 2018. Nampak peningkatan jumlah peker-
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ja khusus peker-
ja dengan latar 
belakang pen-
didikan SMA ke 
atas. Demikian 
pula sektor jasa 
kemasyaraka-
tan, sosial dan 
perorangan yang 
sebagian besar 
didominasi oleh 
UKM mengala-
mi peningkatan 
yang cukup sig-
nifikan semen-

jak tahun 1990. Fenomena yang menarik untuk 
sektor ini adalah kenaikan yang sangat tajam 
pekerja dengan latar belakang pendidikan ting-

gi. Perkemban-
gan ini terkait 
dengan semakin 
baiknya pros-
pek usaha ter-
kait dengan jasa 
kemasyaraka-
tan, sosial dan 
p e r o r a n g a n 
khususnya se-
jak munculnya 
platform bisnis 
digital yang 
m e m b u t u h -
kan kualifikasi 
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tenaga kerja tertentu (Mukti, Wibowo, & Galih, 
2019). Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 
6.17 peningkatan jumlah pekerja sektor jasa ke-
masyarakatan, sosial dan perorangan naik tajam 
semenjak tahun 2007/2008 masa ketika platform 
digital ekonomi mulai berkembang di Indonesia. 
Sampai dengan tahun 2018 jumlah pekerja sektor 
ini sudah melebihi satu juta pekerja dan tren ini 
nampaknya akan terus berkembang.

Fenomena menarik lainnya terlihat pada sek-
tor yang belum jelas batasannya (Grafik 6.18). 

Misalnya You-
tuber dan se-
jenisnya. Sejak 
tahun 1986 sek-
tor ini mengala-
mi peningkatan 
tajam khusus-
nya pekerja 
dengan latar 
belakang ting-
gi. Pada tahun 
2018 jumlah 
pekerja dengan 
latar belakang 
pendidikan ting-
gi di sektor ini 

sudah mencapai sekitar tujuh juta pekerja. 

Dari gambaran ini tampak bahwa struktur 
lapangan kerja Indonesia ke depan akan semakin 
menuju industri berbasis digital ekonomi. Wa-
laupun, sampai saat ini memang dominasi sektor 
pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan 
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masih mendominasi (Pangestu & Dewi, 2017).

Biro Pusat Statistik (BPS) membagi status 
pekerjaan penduduk Indonesia menjadi tujuh 
kategori. Kategori pertama adalah mereka yang 
berusaha sendiri yang didefinisikan sebagai 
mereka yang bekerja atau berusaha dengan 
menanggung resiko secara ekonomis yaitu dengan 
tidak kembalinya ongkos produksi yang telah 
dikeluarkan dalam rangka usaha tersebut, serta 
tidak menggunakan pekerja dibayar, termasuk 
yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi 
atau keahlian khusus. Kategori kedua adalah 
berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh 
tak dibayar yaitu mereka yang bekerja atau 
berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan 
buruh atau pekerja tak dibayar dan atau buruh 
atau pekerja tidak tetap (Badan Pusat Statistik, 
2016). 

Kategori ketiga adalah berusaha dibantu 
buruh tetap atau buruh dibayar yang didefinisikan 
sebagai mereka yang berusaha atas resiko sendiri 
dan mempekerjakan paling sedikit satu orang 
buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Kategori 
keempat adalah buruh/karyawan/pegawai yang 
didefinisikan sebagai seseorang yang bekerja 
pada orang lain atau instansi atau kantor atau 
perusahaan secara tetap dengan menerima upah 
atau gaji baik berupa uang maupun barang. 
Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak 
digolongkan sebagai buruh atau karyawan, tetapi 
sebagai pekerja bebas (Badan Pusat Statistik, 
2016). 
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Kategori kelima adalah pekerja bebas di 
pertanian yaitu mereka yang bekerja pada orang 
lain atau majikan atau institusi yang tidak tetap 
(lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) 
di usaha pertanian baik berupa usaha rumah 
tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas 
dasar balas jasa dengan menerima upah atau 
imbalan baik berupa uang maupun barang, dan 
baik dengan sistem pembayaran harian maupun 
borongan. Usaha pertanian meliputi pertanian 
tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, 
peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk 
juga jasa pertanian. 

Kategori keenam adalah pekerja bebas non 
pertanian yaitu seseorang yang bekerja pada orang 
lain atau majikan atau institusi yang tidak tetap 
(lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di 
usaha non pertanian dengan menerima upah atau 
imbalan baik berupa uang maupun barang dan 
baik dengan sistem pembayaran harian maupun 
borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha 
di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan 
air, sektor konstruksi atau bangunan, sektor 
perdagangan, sektor angkutan, pergudangan 
dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, 
usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa 
perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial 
dan perorangan. 

Kategori ketujuh adalah adalah pekerja 
keluarga tak dibayar yaitu seseorang yang bekerja 
membantu orang lain yang berusaha dengan tidak 
mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun 
barang. Pekerja tak dibayar dibagi menjadi dua 
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yaitu anggota rumah tangga dari orang yang 
dibantunya dan bukan anggota rumah tangga 
tetapi keluarga dari orang yang dibantunya (Badan 
Pusat Statistik, 2016). 

Berdasarkan tujuh kategori status pekerjaan 
tersebut BPS membagi menjadi dua kegiatan 
pekerjaan yaitu formal dan informal. Pekerjaan 
formal mencakup kategori berusaha dengan 
dibantu buruh tetap dan kategori buruh karyawan. 
Selain kategori tersebut termasuk dalam kategori 
pekerjaan informal (Badan Pusat Statistik, 2016). 
Identifikasi terhadap struktur pekerjaan formal 
dan informal penting karena pada umumnya 
ketidakadilan banyak terjadi pada lapangan 
kerja informal yang memiliki ciri-ciri lemahnya 
perlindungan hukum terhadap pekerja, upah 
yang rendah dan tempat kerja yang tidak layak.

Grafik 6.19 menunjukkan perkembangan 
jumlah peker-
ja di Indonesia 
b e r d a s a r k a n 
status peker-
jaan semenjak 
tahun 1986. Se-
cara umum ter-
jadi peningkatan 
jumlah pekerja 
kecuali peker-
ja keluarga dan 
tidak dibayar. 
P e n i n g k a t a n 
terbesar terja-
di pada buruh/
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karyawan/pegawai yang meningkat dari sekitar 
20 juta pada tahun 1986 menjadi hampir 50 juta 
pada tahun 2018. Peningkatan jumlah pekerja 
pada kategori berusaha sendiri, berusaha diban-
tu buruh tetap/buruh tidak dibayar serta beru-
saha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, peker-
ja bebas di sektor pertanian dan non pertanian 
tidak sebesar yang terjadi pada kategori buruh, 
karyawan dan pegawai. Apabila digabungkan 
jumlah kategori pekerjaan formal dan informal 
maka struktur pekerjaan pekerja Indonesia masih 
di dominasi oleh sektor pekerjaan informal.

Menurut latarbelakang pendidikan nampak 
bahwa pekerja yang berpendidikan tinggi, aka-
demi dan universitas mendominasi kategori bu-
ruh, karyawan dan pegawai. Hanya sedikit mer-
eka yang berpendidikan tinggi bekerja di sektor 
informal. Grafik 6.20 sampai dengan Grafik 6.22 

m e n u n j u k -
kan persen-
tase pekerja 
b e r d a s a r k a n 
status peker-
jaan dengan 
latar belakang 
universitas, di-
ploma dan se-
kolah dasar 
tahun 1997, 
2000 dan 2019. 
Tahun-tahun 
ini menggam-
barkan tahun 
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sebelum krisis 
ekonomi, ketika 
krisis ekonomi 
dan pasca krisis 
ekonomi. Per-
mintaan pasar 
kerja sektor for-
mal meningkat 
tajam untuk 
pekerja dengan 
latar belakang 
pendidikan ting-
gi, khususnya 
pasca krisis. Ini 
sangat wajar 

karena sektor formal pada umumnya membutuh-
kan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan 
tertentu. Oleh karena itu isu ketimpangan ak-

ses pendidikan 
tinggi menjadi 
penting sebagai 
faktor yang me-
nentukan seo-
rang individu 
mampu men-
gakses lapa-
ngan kerja di 
sektor formal 
atau tidak. Da-
lam pembaha-
san sebelum-
nya mengenai 
pendidikan dan 
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keadilan sosial ditunjukkan bahwa memang sam-
pai dengan tahun 2018 akses masyarakat Indo-
nesia terhadap pendidikan tinggi masih sangat 
rendah hanya sekitar 11-12 persen dari total pen-
duduk usia 19-24 tahun atau hanya satu diantara 
sepuluh anak muda di Indonesia yang bisa meng-
enyam bangku kuliah. Angka ini jauh tertinggal 
dibandingkan negara tetangga, Malaysia, yang su-
dah mencapai 22%.

Apabila dili-
hat berdasarkan 
jenis kelamin 
maka nampak 
adanya kesen-
jangan antara 
pekerja perem-
puan dan pria 
yang bekerja 
di sektor for-
mal. Grafik 
6.23 menunjuk-
kan persentase 
pekerja sek-
tor formal ber-
dasarkan jenis 

kelamin sejak tahun 2015 sampai dengan 2018. 
Apabila di tahun 2015 persentase perempuan dan 
pria yang bekerja di sektor formal adalah sama, 
maka pada tahun 2018 ada selisih sekitar 10% 
atau dengan kata lain kesempatan laki-laki untuk 
memperoleh pekerjaan di sektor formal lebih be-
sar dibandingkan dengan perempuan. Disisi lain 
data ini juga menunjukkan bahwa sebagian be-
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sar pekerja perempuan berada di sektor informal 
dimana sektor tersebut pada umumnya memiliki 
perlindungan tenaga kerja yang rendah.

Sebagaimana disampaikan bahwa lapangan 
pekerjaan sektor informal masih mendominasi 
struktur pasar kerja di Indonesia. Sekitar 57% 
penduduk Indonesia atau sekitar 67 juta jiwa 
masih bekerja di sektor ini. Pekerja sektor informal 
memiliki risiko tidak mendapatkan perlindungan 
ketenagakerjaan secara hukum seperti upah 
minimum, uang pesangon, uang lembur, jaminan 
hari tua, jaminan kesehatan, dan sebagainya. 

Dengan tidak adanya aspek perlindungan 
hukum ketenagakerjaan ini menyebabkan pekerja 
sektor informal sering mengalami ketidakpastian 
dan rentan menjadi pengangguran bahkan jatuh 
menjadi miskin (Rothenberg et al., 2016). Oleh 
karena itu banyaknya pekerja sektor informal 
juga memiliki risiko lebih besar untuk terjadinya 
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan 
keadilan sosial seperti upah buruh rendah, 
pemutusan hubungan kerja tidak sesuai prosedur 
hukum, tidak adanya jaminan dan perlindungan 
kesehatan dan tempat kerja dan sebagainya. 

Tabel 6.1 menunjukkan persentase pekerja 
sektor informal menurut provinsi di Indonesia 
tahun 2015 sampai dengan 2018. Kesenjangan 
antar provinsi nampak dimana persentase pekerja 
sektor formal terendah ada di Kepulauan Riau 
sedangkan tertinggi ada di Papua, Nusa Tenggara 
Timur dan Sulawesi Barat. Di provinsi-provinsi ini 
tujuh sampai dengan delapan orang dari sepuluh 
pekerja adalah bekerja di sektor informal. Potret ini 
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menyerupai profil kemiskinan ekonomi Indonesia.

Tabel 6.1. Persentase Pekerja Sektor Informal 
Menurut Provinsi

Provinsi 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-2015

Riau 48.64 53.63 52.70 54.70 6.06

Kep. Riau 28.10 33.80 31.49 32.86 4.76

Banten 38.54 38.49 41.93 43.08 4.54

DI Yogyakarta 51.21 54.91 56.55 54.41 3.20

DKI Jakarta 27.04 31.29 28.45 30.18 3.14

Sulawesi Barat 73.68 70.15 68.42 74.47 0.79

Kalimantan Selatan 58.52 62.19 61.02 59.29 0.77

Kalimantan Timur 39.66 44.75 40.04 40.09 0.43

Sumatera Barat 64.41 61.80 64.39 64.52 0.11

Sulawesi Tengah 66.63 66.45 68.06 66.64 0.01

Lampung 70.83 70.10 70.29 70.80 -0.03

Sulawesi Selatan 63.05 64.89 62.37 63.01 -0.04

Sumatera Selatan 61.31 60.71 62.40 61.24 -0.07

Bengkulu 68.81 65.92 66.39 68.17 -0.64

Jawa Tengah 61.72 62.17 60.29 60.94 -0.78

Indonesia 57.75 57.60 57.03 56.84 -0.91

Kalimantan Utara 43.18 43.02 42.24 42.17 -1.01

Jawa Timur 63.19 62.12 61.35 61.92 -1.27

Aceh 60.50 57.17 59.58 59.23 -1.27

Nusa Tenggara Barat 73.20 73.11 73.62 71.78 -1.42

Gorontalo 62.86 60.31 60.51 61.26 -1.60

Maluku Utara 68.60 64.03 61.95 66.76 -1.84

Jawa Barat 50.39 48.64 49.78 48.22 -2.17

Nusa Tenggara Timur 78.60 74.80 75.86 76.04 -2.56

Jambi 58.65 62.09 58.53 55.87 -2.78

Kalimantan Tengah 54.44 58.65 54.33 51.39 -3.05

Bali 52.80 54.32 49.80 49.63 -3.17

Sumatera Utara 60.14 59.98 58.00 56.72 -3.42
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Papua 81.49 78.37 78.19 77.63 -3.86

Maluku 68.02 64.24 62.82 64.13 -3.89

Sulawesi Utara 59.55 61.32 55.46 55.33 -4.22

Kep. Bangka Belitung 54.13 55.57 48.38 49.88 -4.25

Kalimantan Barat 65.56 61.81 61.43 59.48 -6.08

Sulawesi Tenggara 69.52 68.53 63.71 62.99 -6.53

Papua Barat 60.55 59.43 59.10 53.84 -6.71
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Apabila dilihat pada tingkat kabupaten/kota 
maka semakin nampak bahwa potret distribusi 
pekerja sektor informal menyerupai kemiskinan, 
pendidikan, maupun kesehatan dimana menun-
jukkan beberapa kabupaten/kota di Papua meli-
puti kabupaten Deiyai, Intan Jaya, Lanny Jaya, 
Yahukimo, Supiori, Jayawijaya, Nduga, Paniai, 
dan Mamberamo Tengah adalah kabupaten den-
gan kondisi terparah. 

Tingkat Pengangguran

Karena penyediaan lapangan kerja adalah tugas 
dari negara sebagaimana diamanatkan oleh Un-
dang-Undang, maka banyaknya pengangguran 
menunjukkan ketidakmampuan negara dalam 
menyelenggarakan amanatnya. Tingginya angka 
pengangguran adalah bukti nyata ketidakadilan 
sosial di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu 
analisis terhadap struktur pengangguran akan 
memberikan informasi mengenai dinamika dan 
kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam 
pasar kerja.

Pengangguran dapat dibedakan menjadi be-
berapa kategori: pengangguran terbuka, setengah 
pengangguran, pengangguran terselubung dan 
pengangguran musiman. Pengangguran terbu-
ka diperoleh dengan cara menghitung persentase 
jumlah pengangguran terhadap jumlah angka-
tan kerja. Setengah pengangguran terjadi ketika 
seseorang bekerja namun jam kerja hanya sedik-
it atau tidak sesuai dengan standar 32 jam per 
minggu sehingga penghasilan mereka pun kadang 
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tidak mencukupi. Pengangguran terselubung ter-
jadi ketika produktivitas pekerjaan yang dilaku-
kan seorang pekerja rendah. Pengangguran mu-
siman terjadi karena pergantian musim. Misalnya 
musim nelayan atau musim panen. BPS dalam 
hal ini menggunakan konsep pengangguran ter-
buka untuk memonitor tingkat pengangguran 
penduduk Indonesia. 

Grafik 6.24 menunjukkan perkembangan 
angka pengangguran terbuka Indonesia tahun 
1986 sampai dengan 2018. Tingkat penganggu-
ran terbuka turun drastis antara tahun 2006 dan 
2012 kala itu Indonesia diuntungkan saat 2000s 
commodities boom. Waktu itu ekonomi Indonesia 
tumbuh dengan 
cepat sehingga 
menghasi lkan 
banyak peker-
jaan baru di 
tengah aktivitas 
ekonomi yang 
yang tumbuh. 
Alhasil, angka 
pengangguran 
Indonesia turun 
(Hill, 2018; Wi-
hardja, 2016). 
Tren ini ter-
ganggu oleh per-
lambatan ekonomi Indonesia (2011-2015) ketika 
pertumbuhan komoditas tahun 2000an tiba-tiba 
berakhir di tengah perlambatan ekonomi global. 
Ini adalah tanda lain bahwa ekonomi Indonesia 
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terlalu bergantung pada harga komoditas yang 
naik turunnya harga tidak menentu (Ing, Hanson, 
& Indrawati, 2017). Laporan BPS menunjukkan 
bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia 
pada Agustus 2018 adalah sebesar 5,9% atau 
mencapai 7 juta orang.

Grafik 6.25 menunjukkan perkembangan 
jumlah pengangguran di Indonesia berdasarkan 
kelompok umur. Tren peningkatan pengangguran 
terjadi sejak tahun 1996 yang kemudian mening-
kat tajam menjelang masa-masa krisis ekonomi 

dan menca-
pai puncakn-
ya pada tahun 
2 0 0 5 / 2 0 0 6 . 
Setelah tahun 
2006 jumlah 
p e n g a n g g u -
ran turun se-
cara drastis. 
B e r d a s a r k a n 
data BPS 2019 
total tingkat 
pengangguran 
terbuka Indone-
sia mengalami 

penurunan sejak tahun 2006, pada bulan Agustus 
2018 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia 
adalah 5,34%.  Sementara itu, apabila dilihat dari 
struktur umur terlihat bahwa jumlah penganggu-
ran tertinggi pada kelompok umur 20-24 tahun 
yang berjumlah sekitar 2 juta orang kemudian 
mereka yang berumur 15-19  dan 25-29 tahun 
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yang berjumlah sekitar 2 juta orang penganggu-
ran di tahun 2018. 

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan maka 
jumlah pengangguran terbesar pada penduduk 
yang berpen-
didikan SLTA, 
SMK dan SLTP. 
Selama periode 
1986 sampai 
dengan 2006 pe 
ningkatan pen-
gangguran terja-
di pada hampir 
di semua ting-
kat pendidikan. 
Selama 2006 
sampai dengan 
2018 terjadi 
penurunan khu-
susnya mereka yang berpendidikan SLTA, SLTP 
dan SD. Laporan terkini BPS mencatat bahwa 
tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh 
lulusan SMK sebesar 10,2% pada Agustus 2019, 
SMA menempati peringkat kedua dengan 7,92%, 
diikuti Diploma I/II/III 5,99%, universitas 5,67%, 
SMP 4,75% dan SD 2,41%. Fenomena yang 
mengkhawatirkan adalah adanya kecenderungan 
peningkatan pengangguran yang terus menerus 
untuk penduduk yang berpendidikan SLTA ke-
juruan/SMK dan universitas sejak tahun 1986 
(Grafik 6.26). 

Fenomena ini terkait dengan rendahnya 
kualifikasi lulusan SMK dan Perguruan Tinggi 
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sehingga tidak terserap di dunia kerja secara 
maksimal (Kurnianto, 2019; Muhson, Wahyuni, 
Supriyanto, & Mulyani, 2012). Kenaikan jumlah 
penganggur lulusan SMK dan Perguruan Tinggi 
dianggap sebagai buah dari belum terbentuknya 
keserasian antara sisi suplai dan permintaan 
tenaga kerja di Indonesia. Setidaknya ada dua 
sebab utama naiknya pengangguran terdidik 
dan terampil di Indonesia. Pertama, kemampuan 
dan keterampilan yang dimiliki lulusan SMK dan 
Perguruan Tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan 
pasar kerja saat ini. Kedua adalah mungkin saja 
para lulusan perguruan tinggi terlalu memilih 
pekerjaan yang hendak dijalani setelah lulus. 
Namun demikian ini semuanya tidak terlepas 
dari lemahnya keterkaitan antara pendidikan di 
perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja 
(link and match) (Kurnianto, 2019).

Gambar ribuan lulusan perguruan tinggi mencari kerja 

(Sumber: Dokumentasi Wartakota, 2018). Pemandangan 

seperti ini lazim ditemui di Indonesia semenjak 20 tahun 

terakhir. Lemahnya keterkaitan antara pendidikan tinggi dan 

pasar kerja menjadi akar penyebabnya.
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Apabila di-
lihat berdasar-
kan maka nam-
pak bahwa 
kantong-kan-
tong pengang-
guran terletak 
di Jawa Barat, 
Banten dan Ka-
limantan Timur. 
Grafik 6.27 dan 
6.28 menunjuk-
kan tingkat pen-
gangguran ter-
buka Sumatra 
dan Jawa Bali. Kepulauan Riau dan NAD memiliki 
persentase pengangguran tertinggi di Sumatera 
sedangkan Bengkulu dan Jambi memiliki persen-

tase pengang-
guran terendah. 
Pola pertumbu-
han persentase 
pengangguran 
di Pulau Su-
matra sangat 
mirip dengan 
apa yang terjadi 
di Indonesia di-
mana masa an-
tara tahun 1986 
sampai dengan 
2005 akhir ter-
jadi peningkatan 
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persentase pengangguran setelah itu dari tahun 
2006 akhir terjadi penurunan persentase pen-
gangguran yang cukup signifikan. Dampak krisis 
ekonomi pada jumlah pengangguran di Riau dan 
Sumatera Utara sepertinya yang paling parah. 
Antara tahun 2002 sampai dengan 2006 jumlah 
pengangguran mencapai hampir 15% atau hampir 
dua diantara sepuluh angkatan kerja di provinsi 
ini tidak memiliki pekerjaan waktu itu. Fenomena 
ini agak berbeda dengan apa yang terjadi di Jawa 
dan Bali dimana pasar kerja di beberapa seper-
ti Bali dan DI Yogyakarta sepertinya tidak terla-
lu berubah drastis selama masa krisis ekonomi. 
Sejak tahun 1986 pengangguran terbesar masih 
tetap pada Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Grafik 6.29 dan Grafik 6.30 menunjukkan 
perkembangan pengangguran terbuka di Nusa 
Tenggara dan Kalimantan. Fluktuasi angka pen-
gangguran di 
NTB lebih besar 
d ibandingkan 
yang terjadi di 
NTT selama sela-
ma 1986-2018. 
Persentase pen-
gangguran di 
NTB lebih besar 
d ibandingkan 
dengan Provinsi 
NTT. Di Kaliman-
tan, persentase 
pengangguran 
terbuka terbe-
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sar ditemukan 
di Kalimantan 
Timur. Tinggin-
ya angka pen-
gangguran ter-
buka di provinsi 
ini konsisten se-
jak tahun 1986 
sampai dengan 
2018. Adapun 
persentase pen-
gangguran ter-
buka terendah 
ada di Kaliman-
tan Tengah yang 

menunjukkan persentase sekitar 4.1% pada ta-
hun 2018. Persentase pengangguran di kelima 
provinsi di Kalimantan menunjukkan peningka-
tan sejak 1986. Apabila tahun 1986 hanya sekitar 
3% maka di tahun 2018 persentase pengangguran 
mencapai lebih dari 5%. Meningkatnya persentase 
pengangguran terbuka ini juga terlihat di NTB dan 
NTT. 

Bagaimanakah dengan perkembangan pen-
gangguran di Sulawesi, Papua dan Maluku? Grafik 
6.31 dan Grafik 6.32 menunjukkan perkemban-
gan persentase pengangguran terbuka di Sulawe-
si, Papua dan Maluku semenjak tahun 1986. Pola 
fluktuasi pengangguran terbuka di Sulawesi nam-
pak mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia 
dimana menunjukkan kenaikan selama tigabelas 
tahun sebelum krisis kemudian meningkat ta-
jam tujuh tahun setelah krisis baru setelah itu 
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semenjak tahun 
2006 mengala-
mi penurunan 
yang konsisten 
sampai dengan 
tahun 2018. 
Kantong pen-
gangguran ter-
buka di Sulawe-
si terdapat di 
Sulawesi Utara 
dan Sulawesi 
Selatan. Potret 
pengangguran 
terbuka di Pap-

ua dan Maluku menunjukkan tren naik turun 
seperti fenomena nasional khususnya terlihat di 
Maluku dan Maluku Utara dengan tingkat fluktu-
asi yang lebih rendah. 

Karena data pengangguran terbuka di Pap-
ua hanya tersedia semenjak tahun 1999 dan 
2006 maka kita tidak bisa mengamati bagaimana 
perkembangan sebelum dan setelah krisis ekonomi 
terjadi. Catatan BPS tahun 2018 menunjukkan 
adanya peningkatan jumlah pengangguran terbu-
ka di Papua Barat khususnya sejak tahun 2014. 
Peta 3.1 menunjukkan distribusi pengangguran 
terbuka pada kabupaten/kota Indonesia pada 
tahun 2018. Nampak adanya variasi tingkat pen-
gangguran terbuka pada tingkat kabupaten/kota 
di Indonesia dimana di masing-masing provinsi 
dan pulau terdapat kantong-kantong pengang-
guran. Selanjutnya, Tabel 6.2 menggambarkan 
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persentase usia 
muda 15 sam-
pai dengan 24 
tahun yang se-
dang tidak seko-
lah, bekerja atau 
mengikuti pela-
tihan berdasar-
kan provin-
si. Situasi 
mengkhawatir-
kan di Kepu-
lauan Riau, Su-
lawesi Utara, 
K a l i m a n t a n 

Barat, Papua, DKI Jakarta, Bengkulu, Kalimantan 
Timur, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Ten-
gah yang mengalami peningkatan. Secara umum 
terdapat satu diantara lima penduduk Indonesia 
usia 15 sampai dengan 24 tahun yang tidak seko-
lah, bekerja atau mengikuti pelatihan.  

Tabel 6.2. Persentase usia muda (15-24 tahun) 
yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengi-

kuti pelatihan (persen)

2015 2016 2017 2018 Δ
2018-2015

Sulawesi Barat 18.92 26.76 22.71 23.82 4.90

Kep. Riau 14.88 15.12 13.55 18.25 3.37

Sulawesi Utara 27.21 27.27 29.78 29.56 2.35

Kalimantan Barat 21.98 22.87 20.98 24.27 2.29

Papua 15.42 16.53 16.35 16.72 1.30

DKI Jakarta 15.91 14.09 13.49 17.04 1.13

Bengkulu 19.70 19.91 19.85 20.60 0.90
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Kalimantan Timur 22.25 27.04 20.47 23.06 0.81

Nusa Tenggara Timur 17.22 17.44 16.24 17.92 0.70

Kalimantan Tengah 22.28 22.50 21.10 22.38 0.10

Maluku 25.23 24.26 24.44 24.60 -0.63

Gorontalo 27.16 22.69 25.76 26.38 -0.78

Nusa Tenggara Barat 25.55 19.53 21.60 24.68 -0.87

Riau 25.33 23.33 21.41 24.19 -1.14

Kalimantan Selatan 24.03 23.82 21.51 22.87 -1.16

Sulawesi Selatan 24.10 22.21 21.83 22.93 -1.17

DI Yogyakarta 13.64 14.24 11.13 12.46 -1.18

Sumatera Barat 21.58 19.70 18.27 20.28 -1.30

Kalimantan Utara 19.24 18.45 16.35 17.33 -1.91

Papua Barat 20.37 23.64 18.30 18.46 -1.91

Indonesia 24.77 23.19 21.41 22.48 -2.29

Sumatera Selatan 25.78 23.43 22.35 23.19 -2.59

Maluku Utara 25.22 24.26 24.44 22.42 -2.80

Aceh 25.65 23.35 22.41 22.77 -2.88

Jawa Timur 23.90 23.02 21.09 20.93 -2.97

Sulawesi Tenggara 23.52 16.64 20.00 20.24 -3.28

Jambi 24.11 20.11 20.95 20.63 -3.48

Sumatera Utara 22.01 21.87 18.88 18.35 -3.66

Bali 12.25 13.56 9.31 8.53 -3.72

Jawa Tengah 25.39 23.52 21.00 21.22 -4.17

Jawa Barat 30.44 27.80 25.33 26.25 -4.19

Banten 29.45 27.73 25.84 24.61 -4.84

Lampung 28.26 25.40 23.91 23.16 -5.10

Sulawesi Tengah 26.64 18.99 21.04 20.99 -5.65

Kep. Bangka Belitung 27.51 24.73 21.15 21.41 -6.10
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Akses pekerjaan perempuan, TKI dan 

perdagangan manusia (trafficking)

Keadilan sosial dalam pasar kerja tidak akan 
pernah terwujud tanpa adanya penegakan 
keadilan gender dalam lapangan kerja dan 
pemberantasan segala bentuk perdagangan 
manusia. Di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan Pasal 5 dinyatakan 
bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan 
yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 
pekerjaan. 

   Sementara itu perdagangan manusia diatur 
dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
pemberantasan tindak pidana perdagangan 
orang. Pasal 1 ayat 1 UU tersebut menjelaskan 
bahwa perdagangan orang adalah segala 
tindakan yang menyangkut perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain 
tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara 
maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi 
atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

Grafik 6.34 menunjukkan perkembangan 
persentase TKI sejak tahun 2014 sampai dengan 
2018. Pola lapangan pekerjaan TKI mengalami 
perubahan dari sektor formal ke sektor informal. 
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Apabila di ta-
hun 2014 sam-
pai dengan 2016 
sekitar 55% TKI 
bekerja di sektor 
formal maka se-
jak tahun 2017 
berbalik hampir 
54% TKI Indo-
nesia bekerja di 
sektor informal. 
Tentunya ini 
sangat mempri-
hatinkan karena 
sektor informal 

syarat akan lemahnya perlindungan terhadap 
tenaga kerja. Sektor informal rawan dan selama 
ini menjadi sarang bagi perdagangan manusia an-
tar negara. Sebagaimana dijelaskan dalam beber-
apa catatan hampir 90% perdagangan manusia 
Indonesia terjadi di sektor informal (Jacob, 2019; 
Patunru, Pangestu, & Basri, 2018). 

Fenomena yang lebih memprihatinkan lagi 
adalah meningkatnya persentase perempuan se-
bagai buruh migran atau TKI selama periode 
tersebut (Grafik 6.35). Sampai dengan tahun 2018 
jumlah TKI perempuan adalah 198.975 orang. Se-
bagian besar mereka berstatus menikah. Besarn-
ya jumlah TKI perempuan di Indonesia telah men-
jadi sorotan dunia. Walaupun pemerintah sering 
melabeli mereka dengan pahlawan devisa negara, 
total sampai dengan tahun 2018 jumlah remitansi 
yang dikirimkan TKI Indonesia adalah 10,97 mil-
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iar dolar Amer-
ika atau sekitar 
130 Triliun rupi-
ah, namun ceri-
ta-cerita memi-
lukan tentang 
nasib TKI per-
empuan dan kel-
uarga yang dit-
inggalkan sering 
terjadi (Aminud-
din et al., 2019). 
M e n i n g k a t n -
ya angka per-
ceraian TKI, 
kenakalan anak remaja yang ditinggalkan para 
ibu TKI serta cerita tragis perselingkuhan suami 
yang ditinggalkan istri TKI banyak terjadi (Chan, 
2017). Grafik 
6.36 menun-
jukkan sema-
kin tingginya 
persentase TKI 
dengan status 
cerai khususn-
ya semenjak ta-
hun 2017. Leb-
ih dari 20% dari 
total TKI adalah 
mereka yang 
berstatus cerai. 
Sekitar 40 pers-
en TKI berstatus 
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menikah, pergi 
meninggalkan 
pasangan, anak 
dan keluarga. 
Keluarga yang 
tidak utuh akan 
rentan terhadap 
berbagai mas-
alah psikologi 
dan sosial baik 
bagi pasangan 
yang ditinggal-
kan dan terlebih 
lagi pada anak-
anak yang dit-
inggalkan oleh para ibu.

Kantong-kantong TKI masih ada di provin-
si Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

Nusa Tenggara 
Barat. Separuh 
lebih jumlah 
TKI berasal dari 
provinsi terse-
but. Risiko TKI 
semakin besar 
karena mereka 
bekerja sebagai 
pekerja domes-
tik, pengasuh, 
operator dan 
buruh. Semua 
pekerjaan terse-
but rawan terja-
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di eksploitasi dan penganiayaan tenaga kerja oleh 
majikan atau perusahaan. Apalagi ketika melihat 
tujuan utama TKI Indonesia yaitu Malaysia, Hong-
kong, Taiwan dan negara-negara Timor Tengah 
yang selama ini sering terjadi berbagai pelangga-
ran kasus HAM terhadap TKI Indonesia (Grafik 
6.37 dan 6.38). 

Gambar unjuk rasa TKI (Sumber: Dokumentasi Harian 

Merdeka, 2017). Unjuk rasa TKI terjadi setiap masa 

pemerintahan adalah bukti bahwa tegaknya keadilan sosial 

dalam pasar kerja TKI masih mimpi di Indonesia. 

Tabel 6.3 menunjukkan jumlah pengaduan 
TKI berdasarkan jenis masalah yang mereka 
hadapi sejak tahun 2014. Lemahnya perlindungan 
dan penjaminan hak-hak tenaga kerja baik dari 
pemerintah, negara tujuan dan Perusahaan Jasa 
Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) selama ini. Lima 
masalah terbesar yang adalah TKI tidak dilengkapi 
dengan dokumen resmi, TKI ingin dipulangkan, 
gaji tidak dibayar, TKI gagal berangkat dan 
sakit. Masalah masalah tersebut membuktikan 
lemahnya perlindungan dan jaminan TKI selama 
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ini yang seharusnya dapat ditegakkan oleh 
pemerintah sebagaimana dicantumkan dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Laporan 
Bareskrim Polri mengungkapkan sejumlah kasus 
tindak pidana perdagangan orang dilakukan 
dengan modus pengiriman tenaga kerja migran 
ke Arab Saudi, Mesir dan Singapura. Menurut 
Bareskrim setidaknya 1.314 korban tertipu 
dengan iming-iming pekerjaan layak dan gaji 
besar (Jacob, 2019; Pusporini, 2018).

Tabel 6.3. Jumlah pengaduan TKI berdasarkan 
jenis masalah pengaduan

JENIS MASALAH 2014 2015 2016 2017 2018

TKI ingin dipulangkan 817 524 357 428 332

Gaji tidak dibayar 514 488 472 390 228

TKI gagal berangkat 134 658 143 248 226

Sakit 258 314 321 246 176

Pemutusan hubungan kerja sebelum 
masa perjanjian kerja berakhir

90 167 705 227 56

Putus hubungan komunikasi 357 287 246 163 107

TKI tidak berdokumen 73 81 133 373 441

Pekerjaan tidak sesuai PK 234 171 182 137 59

Tindak kekerasan dari majikan 105 104 79 66 32

Potongan gaji melebihi ketentuan 33 34 109 142 65

TKI mengalami kecelakaan 94 95 77 50 15

Ilegal rekrut calon TKI 103 37 100 59 27

TKI dalam tahanan/proses tahanan 63 46 57 57 59

Penahanan paspor atau dokumen 
lainnya oleh PPTKIS

50 39 55 70 43

TKI tidak punya ongkos pulang 19 132 31 48 23

Penipuan peluang kerja 24 36 40 39 19
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Pemalsuan dokumen 29 43 25 26 10

TKI tidak harmonis dengan pengguna 47 20 23 24 11

Lari dari majikan 41 27 24 14 2

Pelecehan seksual 22 11 10 10 4

Lainnya 835 1580 1581 1658 2761

TOTAL 3942 4894 4770 4475 4696

Data yang dilaporkan dari berbagai sumber 
menyebutkan bahwa sekitar 2% dari pekerja 
migran Indonesia adalah korban perdagangan 
manusia (Jacob, 2019; Pusporini, 2018). Adanya 
peningkatan jumlah pekerja tanpa dokumen ke 
luar negeri dikarenakan perluasan penggunaan 
dokumen perjalanan biometric yang menyebabkan 
pemalsuan dokumen menjadi lebih sulit sehingga 
menjadi mahal untuk didapat.

Akses pekerjaan bagi penduduk difabel

Pasar kerja yang inklusif mestinya menjamin akses 
yang sama bagi kaum difabel dalam pasar kerja. 
Mereka yang berkebutuhan khusus memiliki 
hak yang sama dengan penduduk lainnya dalam 
akses terhadap pekerjaan. Oleh karena itu negara 
memberikan perlindungan dan jaminan terhadap 
hak-hak mereka sama melalui UU Nomor 8 Tahun 
2016 tentang penyandang disabilitas. Walaupun 
perdebatan masih muncul terhadap undang-
undang ini yang mengingkari bahwa konsep 
kesetaraan dalam memandang individu difabel 
sebagaimana dijelaskan dalam UU tersebut yang 
mendefinisikan disabilitas sebagai setiap orang 
yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, 
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mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu 
lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 
warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sebagian besar mereka yang berkebutuhan 
khusus masih mendapat diskriminasi struktural 
baik di ranah organisasi publik maupun privat 
walaupun dalam UU menjamin kesamaan hak 
dan kesempatan bagi kelompok difabel untuk 
memperoleh kehidupan yang sejahtera, mandiri, 
dan tanpa diskriminasi. Salah satu contoh nyata 
diskriminasi adalah masih sering diabaikannya 
prasyarat sehat jasmani dan rohani dalam 
melamar pekerjaan ataupun pendaftar sekolah. 
Belum lagi dengan kondisi fasilitas umum yang 
ada di negara kita yang sama sekali tidak ramah 
dengan individu difabel. Misalnya tidak adanya 
trotoar jalan yang nyaman dan aman serta fasilitas 
khusus penyandang difabel di tempat-tempat 
umum maupun perkantoran pemerintah dan 
swasta (Anisa, 2019; Apsari & Mulyana, 2018).

Berdasarkan data SUPAS 2015 sebanyak 
21,84 juta atau sekitar 8,6% penduduk Indonesia 
adalah penyandang difabel dengan mayoritas 
berada di umur lebih dari 60 tahun atau lansia 
dengan latarbelakang pendidikan SD kebawah dan 
tidak bekerja. Potret umum penyandang difabel 
yang dihadapi di masyarakat Indonesia adalah 
rendahnya tingkat partisipasi dalam berbagai 
sektor baik pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan 
lainnya. Penyandang difabel masih terinklusi dari 
lingkungan sosial dan akses terhadap fasilitas 
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dan layanan publik terbatas. 

Peta 3.3 menunjukkan distribusi difabel 
yang berstatus pengangguran pada tingkat 
kabupaten/kota di Indonesia. Nampak kantong-
kantong pengangguran difabel tersebar di Papua, 
Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Jawa. Di 
wilayah inilah pemerintah mestinya memberikan 
perhatian pemenuhan kebutuhan pekerjaan bagi 
kaum difabel.
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Penutup

Memasuki masa bonus demografi, pasar kerja 
Indonesia ditandai oleh semakin meningkatnya 
jumlah pengangguran pada kelompok umur 20-
24 tahun. Sebagian besar diantaranya adalah 
lulusan SLTA, SMK dan SLTP yang kompetensinya 
rendah sehingga tidak terserap dalam pasar 
kerja. Kantong-kantong pengangguran terletak 
di provinsi Jawa Barat, Banten dan Kalimantan 
Timur. Ketimpangan akses terhadap pekerjaan 
yang layak dan bermartabat masih terjadi, 
khususnya pada kelompok orang tua, mereka 
yang memiliki kebutuhan khusus (difabel) dan 
perempuan. Sebagian besar rakyat Indonesia 
masih bekerja di sektor informal yang didominasi 
oleh pertanian dan perkebunan. Potret pekerja 
sektor informal menyerupai potret kemiskinan, 
pendidikan, maupun kesehatan yang ada, dimana 
Papua adalah provinsi dengan kondisi terburuk.
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BAB 7 KEADILAN ANTAR 

GENERASI

Pertentangan kekaryaan dan ikatan sebagaimana 
telah diuraikan di atas bila ditinjau lebih 

dalam sebenarnya hanya merupakan bagian 
dari pertentangan lain yang lebih luas, yaitu 
pertentangan antar-generasi, antar kategori 

penduduk yang mempunyai tanggapan hidup 
yang berbeda. Jalannya sejarah penuh ditandai 

oleh pertentangan antara psychologi militer 
yang baru dengan yang lama, antara konsepsi 

filsofik yang baru dengan yang lama, antara cara 
produksi yang baru dengan yang lama.

Daoed Joesoef, Dua Pemikiran tentang Pertahanan 

Keamanan dan Strategi Nasional, hal. 70, Jakarta: CSIS, 1973

 



328  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

Di tahun 1973, Daoed Josoef, salahsatu pemikir 
di era Pasca Soekarno menuliskan bahwa realitas 
demografi menjadi titik konflik yang lain. Ia 
menulis trend baru tentang  pemberontakan 
‘anak-anak muda’ yang tumbuh di berbagai pusat 
pengetahuan (kampus). Ia menulis (Josoef, 1973, 
hal.72):

“Pemberontakan generasi ini adalah 
kebangkitan (uprising) yang pertama kali 
di dalam sejarah yang tidak timbul dari 
pikiran teoritis seorang genius, yang sekali 
sekali tidak digerakkan dari sesuatu leading 
center berdasarkan satu resep politik yang 
telah disiapkan lebih dahulu.[…] Sebab 
initial kebangkitan ini dapat ditemui di 
dalam tanggapan humanisme satu generasi 
muda yang lain sama sekali dari tanggapan 
humanisme yang dianut oleh satu generasi 
tua berhubung generasi sosial yang terakhir 
ini di masa “mudanya” dahulu hidup di dalam 
satu mileu kehidupan (realitas demografik) 
yang berbeda sama sekali dari milieu 
kulturo-urbain dimana generas muda yang 
memberontak ini hidup dan milieu mana 
mereka tarik tanggapan humanisme dan azas-
azas yang “non conformist” itu”.

Terlepas dari perannya sebagai ‘Menteri 
Pendidikan’ yang menelurkan keputusan 
Normalisasi Kehidupan Kampus yang jauh 
dari pemahamannya atas hal yang ia tuliskan 
sendiri, pemikiran Daoed Josoef tentang realitas 
demografi yang amat terkait dengan representasi 
sosial satu generasi perlu dicermati dengan baik. 
Titik penentu antar generasi 1928, 1945, 1965, 
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1998 dalam kajian sejarah Republik Indonesia 
menjadi penanda waktu yang membenarkan 
tesis ‘historisisme demografik’. Misalnya, 
bagaimana generasi tua memanfaatkan hutan 
demi kepentingan investasi tanpa memperhatikan 
kebutuhan generasi mendatang merupakan salah 
satu titik konflik. Seolah hutan harus dihabiskan 
sesegera mungkin secara barbar.

Sedangkan dalam studi lanjutan dalam 
tradisi Eropa, konsep keadilan antar generasi 
pada awalnya sering dikaitkan dengan konsep 
pembangunan berkelanjutan. The World 

Commission on Environment and Development 
(WCED) 1987 melalui Brundtland Commission 
mendefinisikan pembangunan berkelanjutan 
sebagai “The development that meets the needs 

of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs” 
(Brundtland & Khalid, 1987). 

Konsep ini mengandung dua makna 
mendasar. Pertama, kebutuhan yang sangat 
esensial untuk penduduk miskin dan perlu 
diprioritaskan. Kedua, konsep keterbatasan daya 
dukung lingkungan untuk memenuhi generasi 
sekarang dan generasi akan datang. Oleh karena 
itu diperlukan pengaturan agar lingkungan tetap 
mampu mendukung kegiatan pembangunan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia 
saat ini dan kebutuhan generasi akan datang. 
Pandangan yang muncul di tahun 1980an ini, 
sesungguhnya sudah dikomentari oleh Josoef di 
awal tahun 1970 an, di era awal pemerintahan 
Jenderal Soeharto.
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Dalam konsep keadilan antar generasi 
sangat lekat dengan konsep fairness, konsep 
yang ditelurkan oleh John Rawls. Keadilan antar 
generasi tercapai jika setiap generasi dalam 
suatu masyarakat mampu berbuat fair terhadap 
generasi berikutnya untuk mencukupi kebutuhan 
dan menikmati hasil-hasil pembangunan 
serta terhindar dari berbagai kerusakan yang 
diakibatkan oleh perbuatan generasi saat ini 
(Weiss, 1990). 

Disadari bahwa struktur dasar setiap 
masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang 
memungkinkan anggota yang berkekurangan 
mendapatkan manfaat serta kompensasi bagi 
kekurangan yang didapatnya dari alam. Untuk itu 
setiap talenta dan bakat alamiah manusia mestinya 
tidak hanya dipakai untuk keuntungannya sendiri 
tetapi juga berguna untuk orang lain.

Oleh karena itu, keadilan antar generasi juga 
menyangkut keadilan dimana bakat lebih dari 
anggota masyarakat yang beruntung mampu 
dimaksimalkan sehingga dapat membantu 
orang yang berkekurangan. Mereka yang kurang 
beruntung adalah mereka yang miskin, rentan, 
tua, dan anak-anak. Dengan demikian keadilan 
antar generasi  menyangkut bagaimana negara 
mampu menjamin dan memberikan perlindungan 
sosial dan ekonomi pada mereka.

Dalam bab ini kita mulai membahas keadilan 
antar generasi yang dimulai dari indikator 
ekonomi yakni utang. Utang apabila tidak dikelola 
secara hati-hati akan membebani anak cucu 
kita. Pada awal tahun 2019, perdebatan tentang 
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utang Indonesia memanas. Isu besarnya utang 
luar negeri Indonesia menjadi menjadi konsumsi 
media, hingga jabatan “menteri pencetak utang” 
pun ‘muncul’ pada jabatan Menteri Keuangan. 
Wakil Presiden Jusuf Kalla waktu mengeluhkan 
soal pembayaran bunga dan pokok utang 
Indonesia yang mencapai Rp 500 triliun. Jumlah 
ini berarti lebih dari 25% APBN hanya digunakan 
untuk membayar utang pokok dan bunganya. 
Generasi muda pun mulai ketar-ketir, ketakutan 
terhadap besarnya utang Indonesia.

Utang luar negeri

Bagaimanakah utang Indonesia saat ini? Grafik 
7.1 menunjukkan perkembangan utang luar neg-
eri pemerintah dan Bank Sentral tahun 2005 
sampai dengan 2015. Laporan terakhir Bank In-
donesia bahkan 
m e n j e l a s k a n 
utang luar negeri 
Indonesia pada 
bulan Oktober 
tahun 2019 su-
dah meroket 
tembus pada 
US$ 400,6 mil-
iar atau setara 
Rp 5.608 triliun 
(kurs Rp14 ribu 
per dolar AS). 
Utang tersebut 
meroket 11,9 
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persen dibandingkan periode yang sama tahun 
sebelumnya. Utang meningkat dibandingkan per-
tumbuhan pada bulan September 2019 sebesar 
10,4 persen, terutama dipengaruhi oleh transaksi 
penarikan bersih utang luar negeri dan pengua-
tan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehing-
ga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam 
denominasi dolar AS. Pertumbuhan utang yang 
meningkat ini juga dipengaruhi oleh pertumbu-
han utang luar negeri pemerintah di tengah per-
lambatan utang luar negeri swasta. Pada tahun 
2019, utang luar negeri pemerintah dan Bank 
Sentral sebesar US$202 miliar, dan utang sektor 
swasta termasuk BUMN sebesar US$198,6 miliar.

Apabila dilihat dari perkembangan proporsi 
utang luar negeri selama tahun 2005 sampai den-
gan 2016 maka nampak terjadi perubahan struk-

tur kelompok 
peminjam. Sela-
ma periode 2005 
sampai dengan 
2010, utang 
swasta mendom-
inasi utang luar 
negeri Indonesia. 
Namun setelah 
itu pemerin-
tah-lah yang jus-
tru mendominasi 
utang luar negeri 
Indonesia (Grafik 
7.2). 
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Berdasarkan data Kementerian Keuangan, 
selama periode pertama Presiden Jokowi, pemer-
intah pusat mencatatkan kenaikan utang sebe-
sar 75% dari posisi utang pemerintah senilai Rp 
2.609 triliun pada 2014 menjadi Rp4.572 triliun 
pada Mei 2019. Tren utang pemerintah pusat di 
bawah kepemimpinan Jokowi itu jauh lebih tinggi 
ketimbang presiden sebelumnya Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY). 

Pada periode kedua SBY, utang pemerintah 
hanya naik 64 persen. Menteri Keuangan Sri 
Mulyani menjelaskan kenaikan nilai utang 
pemerintah pusat tidak bisa dihindari lantaran 
pemerintah membutuhkan dana yang besar guna 
menunjang pembangunan infrastruktur dan SDM 
Indonesia. Pemerintah getol utang agar Indonesia 
mampu membangun infrastruktur lebih cepat 
karena saat ini pemerintah tidak memiliki dana 
yang cukup untuk membangun itu. Pemerintah 
melakukan keputusan politis untuk melakukan 
utang agar pembangunan infrastruktur Indonesia 
yang memang sudah terlambat bisa segera 
dilaksanakan.

Terlepas dari perdebatan mengenai utang 
Indonesia, banyak pengamat ekonomi menjelaskan 
bahwa siapapun pemerintah yang berkuasa saat 
ini mau tak mau harus memanggul utang akibat 
kebijakan pemerintah masa lalu. Pemerintah masih 
menanggung beban utang merupakan dampak 
krisis ekonomi 1997-1998, yang menghasilkan 
BLBI dan rekapitalisasi perbankan. Jumlahnya 
terus bergulir, bunga berbunga. 
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Pada umumnya ketika pemerintah sulit untuk 
membayar utang maka pemerintah melakukan 
refinancing sehingga jatuh tempo lebih panjang 
dan bunga lebih rendah. Sehingga jumlah utang 
tetap tidak berkurang secara signifikan. Namun 
yang terjadi di Indonesia sekarang adalah 
pemerintah melakukan kebijakan “tutup lobang 
gali lobang”, pemerintah berutang tidak hanya 
untuk membangun tetapi untuk menambal 
sebagian utang masa lalu. Beban utang masa lalu, 
ditambah beban menutup defisit dalam APBN 
di pemerintahan saat ini, maka hasilnya adalah 
utang pemerintah di posisi terkini. 

Keadilan antar generasi dan tantangan 

kependudukan di Indonesia

Keadilan antar generasi erat kaitannya dengan 
persoalan kependudukan. Semakin besar 
jumlah penduduk semakin besar pula beban 
untuk mencukupi kebutuhannya. Tidak hanya 
itu, struktur penduduk yang semakin tua 
menyebabkan semakin besarnya tanggungjawab 
negara dalam memberikan perlindungan kepada 
orangtua. 

Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 hasil 
Survei Penduduk Antarsensus (SUPAS) 2015 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia 
tahun 2019 diproyeksikan sebanyak 266,91 
juta jiwa dan terus bertambah hingga mencapai 
318,96 juta jiwa di tahun 2045. Sehingga akan 
ada tambahan sekitar 52 juta penduduk dalam 
kurun waktu 26 tahun ke depan. Distribusi 
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penduduk menurut pulau relatif stabil (Tabel 7.1). 
Jawa menjadi tempat tinggal bagi 56,35 persen 
penduduk Indonesia, diikuti Sumatera (21,90 
persen), Sulawesi (7,33 persen), Kalimantan 
(6,08 persen), Bali-Nusa Tenggara (5,60 persen) 
dan Maluku-Papua (2,74 persen). Hingga tahun 
2045, distribusi penduduk tidak banyak berubah, 
kecuali Jawa yang mengalami penurunan menjadi 
53,87 persen dan Sumatera sedikit naik menjadi 
23,31 persen.

Struktur umur penduduk Indonesia masih 
didominasi usia produktif (15-64 tahun) dengan 
jumlah mencapai 183,36 juta jiwa. Jauh 
melampaui jumlah penduduk usia muda (0-14 
tahun) sebanyak 66,17 juta jiwa dan penduduk 
lanjut usia (65 tahun ke atas) sebanyak 17,37 juta 
jiwa. Rasio ketergantungan mencapai angka 45, 
yang bermakna bahwa setiap 100 penduduk usia 
produktif akan menanggung 45 penduduk usia 
nonproduktif. 

Rasio ketergantungan tahun 2019 merupakan 
yang terendah selama ini, menandai kita sedang 
memasuki periode terbaik bonus demografi (Tabel 
7.2 dan Grafik 7.3). Rasio ketergantungan akan 
terus mencetak rekor terendah hingga 2023 dan 
setelahnya diproyeksikan terus naik. Selama 
periode 2019 dan 2045, struktur umur penduduk 
akan berubah. Jumlah penduduk usia 0 – 14 
tahun relatif stabil tetapi cenderung turun sebagai 
konsekuensi penurunan angka kelahiran. 
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Tabel 7.1 Proyeksi penduduk menurut Provinsi, 
2010 sampai dengan 2035 (dalam ratusan ribu)

 Provinsi 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Aceh 4523.10 5002.00 5459.90 5870.00 6227.60 6541.40

Sumatera 
Utara

13028.70 13937.80 14703.50 15311.20 15763.70 16073.40

Sumatera 
Barat

4865.30 5196.30 5498.80 5757.80 5968.30 6130.40

Riau 5574.90 6344.40 7128.30 7898.50 8643.30 9363.00

Jambi 3107.60 3402.10 3677.90 3926.60 4142.30 4322.90

Sumatera 
Selatan

7481.60 8052.30 8567.90 9000.40 9345.20 9610.70

Bengkulu 1722.10 1874.90 2019.80 2150.50 2264.30 2360.60

Lampung 7634.00 8117.30 8521.20 8824.60 9026.20 9136.10

Kepulauan 
Bangka 
Belitung

1230.20 1372.80 1517.60 1657.50 1788.90 1911.00

Kepulauan 
Riau

1692.80 1973.00 2242.20 2501.50 2768.50 3050.50

Pulau Suma-
tera

50860.30 55272.90 59337.10 62898.60 65938.30 68500.00

DKI Jakarta 9640.40 10177.90 10645.00 11034.00 11310.00 11459.60

Jawa Barat 43227.10 46709.60 49935.70 52785.70 55193.80 57137.30

Banten 10688.60 11955.20 13160.50 14249.00 15201.80 16033.10

Jawa Tengah 32443.90 33774.10 34940.10 35958.60 36751.70 37219.40

DI Yogyakarta 3467.50 3679.20 3882.30 4064.60 4220.20 4348.50

Jawa Timur 37565.80 38847.60 39886.30 40646.10 41077.30 41127.70

Pulau Jawa 137033.30 145143.60 152449.90 158738.00 163754.80 167325.60

Bali 3907.40 4152.80 4380.80 4586.00 4765.40 4912.40

Nusa Tengga-
ra Barat

4516.10 4835.60 5125.60 5375.60 5583.80 5754.20

Nusa Tengga-
ra Timur

4706.20 5120.10 5541.40 5970.80 6402.20 6829.10

Bali dan 
Kep. Nusa 
Tenggara

13129.70 14108.50 15047.80 15932.40 16751.40 17495.70

Kalimantan 
Barat

4411.40 4789.60 5134.80 5432.60 5679.20 5878.10
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Kalimantan 
Tengah

2220.80 2495.00 2769.20 3031.00 3273.60 3494.50

Kalimantan 
Selatan

3642.60 3989.80 4304.00 4578.30 4814.20 5016.30

Kalimantan 
Timur

3576.10 4068.60 4561.70 5040.70 5497.00 5929.20

Pulau Kali-
mantan

13850.90 15343.00 16769.70 18082.60 19264.00 20318.10

Sulawesi 
Utara

2277.70 2412.10 2528.80 2624.30 2696.10 2743.70

Sulawesi 
Tengah

2646.00 2876.70 3097.00 3299.50 3480.60 3640.80

Sulawesi 
Selatan

8060.40 8520.30 8928.00 9265.50 9521.70 9696.00

Sulawesi 
Tenggara

2243.60 2499.50 2755.60 3003.00 3237.70 3458.10

Gorontalo 1044.80 1133.20 1219.60 1299.70 1370.20 1430.10

Sulawesi 
Barat

1164.60 1282.20 1405.00 1527.80 1647.20 1763.30

Pulau Su-
lawesi

17437.10 18724.00 19934.00 21019.80 21953.50 22732.00

Maluku 1541.90 1686.50 1831.90 1972.70 2104.20 2227.80

Maluku Utara 1043.30 1162.30 1278.80 1391.00 1499.40 1603.60

Kep. Maluku 2585.20 2848.80 3110.70 3363.70 3603.60 3831.40

Papua Barat 765.30 871.50 981.80 1092.20 1200.10 1305.00

Papua 2857.00 3149.40 3435.40 3701.70 3939.40 4144.60

Pulau Papua 3622.30 4020.90 4417.20 4793.90 5139.50 5449.60

INDONESIA 238518.80 255461.70 271066.40 284829.00 296405.10 305652.40

Tabel 7.2 Proyeksi dependency ratio menurut 
Provinsi, 2010 sampai dengan 2035

Provinsi 2010 2015 2020 2025 2030 2035

DI Yogyakarta  45.8  44.9  45.6  46.8  47.7  48.4

Jawa Timur  46.2  44.3  43.9  44.3  46.2  48.4

DKI Jakarta  37.4  39.9  42.0  42.2  40.1  39.5

Jawa Tengah  49.9  48.1  47.7  48.4  49.9  51.7
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Sulawesi Utara  47.9  46.6  46.4  46.8  47.3  48.4

Bali  47.3  45.6  43.3  42.2  43.3  45.8

INDONESIA  50.5  48.6  47.7  47.2  46.9  47.3

Jawa Barat  49.9  47.7  46.4  46.4  46.2  46.6

Gorontalo  51.7  48.6  47.5  47.7  47.7  47.9

Sulawesi Tengah  52.7  50.6  49.7  49.5  48.6  48.6

Kalimantan Selatan  49.3  48.6  47.7  46.2  44.7  44.7

Kalimantan Timur  48.6  46.2  44.5  43.7  43.1  43.5

Kepulauan Bangka Belitung  48.6  46.2  44.9  44.3  43.3  43.1

Lampung  51.1  49.5  48.6  47.3  45.6  45.3

Sumatera Selatan  51.3  49.7  48.4  47.3  45.8  45.3

Kalimantan Barat  52.7  50.8  49.7  48.8  47.3  46.6

Sulawesi Selatan  56.0  52.9  51.3  50.4  49.5  49.7

Bengkulu  51.3  47.9  46.2  44.9  44.3  44.5

Sumatera Barat  57.7  55.8  54.8  53.6  51.7  50.6

Sumatera Utara  58.0  56.3  55.3  53.6  51.7  50.8

Riau  54.1  51.5  49.7  48.4  47.1  46.6

Banten  48.6  46.4  45.3  43.9  41.8  41.0

Nusa Tenggara Barat  55.8  53.8  52.2  50.2  48.6  48.1

Jambi  50.8  47.3  44.5  43.3  42.7  42.7

Maluku  63.1  59.7  58.2  57.5  55.8  54.3

Kepulauan Riau  46.8  49.7  46.4  41.8  38.1  37.9

Nusa Tenggara Timur  70.6  66.7  63.4  62.1  61.6  61.6

Sulawesi Barat  60.5  56.0  53.8  52.7  51.5  51.1

Papua Barat  53.6  49.9  47.1  45.3  44.3  43.7

Aceh  56.3  54.8  53.6  50.8  47.9  45.8

Kalimantan Tengah  50.4  46.2  43.3  41.4  40.3  39.9

Maluku Utara  61.3  58.5  56.0  53.4  51.5  50.8

Papua  53.8  47.5  43.7  42.0  41.6  42.2

Sulawesi Tenggara  63.4  60.5  58.0  54.6  52.7  51.5
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Penduduk usia produktif terus meningkat, 
tetapi dengan proporsi peningkatan yang semakin 
kecil. Sebaliknya, jumlah warga lansia dipredik-
si meningkat tiga kali lipat sepanjang periode 
2019-2045, sebagai konsekuensi membaiknya 
usia harapan hidup.  Proyeksi penduduk Indo-
nesia 2015-2045 memperlihatkan dua fenomena 
menarik dalam perspektif bonus demografi. 

Pertama, ternyata periode puncak bonus de-
mografi yang sering diistilahkan sebagai jendela 
peluang maju lebih awal delapan tahun. Menurut 
proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010, 
periode puncak bonus demografi akan terjadi 
pada tahun 2028-2031 yang ditandai dengan ra-
sio ketergantungan terendah sebesar 46. Adapun 
proyeksi penduduk terbaru memperlihatkan pun-
cak bonus demografi terjadi lebih awal di tahun 
2020-2023, bahkan dengan rasio ketergantun-

gan yang lebih 
rendah, sebesar 
45. Kedua, bo-
nus demografi 
akan berakhir 
lebih cepat dari 
proyeksi sebel-
umnya. Jika 
pada proyeksi 
penduduk se-
belumnya bo-
nus demografi 
diproyeksikan 
berlangsung se-
lama tahun 2012 
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hingga 2042, proyeksi terbaru menunjukkan bah-
wa bonus demografi akan berakhir di 2037, lebih 
cepat lima tahun. 

Melimpahnya penduduk usia produktif harus 
bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan 
penduduk. Selain itu, periode bonus demografi 
yang lebih pendek mengharuskan kita bekerja 
lebih cepat untuk meraih manfaat sebelum 
bonus demografi berakhir. Transformasi bonus 
demografi menjadi bonus ekonomi akan terwujud 
jika penduduk usia produktif yang termasuk 
angkatan kerja dapat bekerja secara layak dan 
sejahtera. 

Data Survei Angkatan Kerja Nasional 
(Sakernas) BPS Agustus 2018 menunjukkan 
131 juta penduduk Indonesia yang termasuk 
kelompok angkatan kerja. Sebanyak 70,78 juta 
(56,76 persen) bekerja di sektor informal dan 
sisanya bekerja di sektor formal. Lebih banyak 
mereka yang bekerja di sektor informal dibanding 
formal. Jika ingin pekerja kita bekerja lebih layak 
dan sejahtera, maka proporsi pekerja di sektor 
formal semestinya lebih besar (Jati, 2015). 

Panjang umurnya serta mulia: keadilan bagi 

orang tua

Masalah penduduk usia tua (aging population) 
akan semakin besar di Indonesia pasca bonus 
demografi (Adlakha & Rudolph, 1994; Rahardjo, 
Agustin, Suratmi, Guritno, & Nugraha, 2017). 
Memastikan setiap orangtua hidup sejahtera 
adalah tanggungjawab pemerintah dalam rangka 
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mewujudkan keadilan antar generasi. Tabel 7.3 
menunjukkan proyeksi penduduk lansia Indonesia 
sampai dengan 2035. 

Tabel 7.3. Proyeksi Proporsi Penduduk 
Umur 65+ menurut Provinsi 2010-2035 (%)

Provinsi 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Aceh 3,7 3,9 4,4 5,2 6,2 7,2

Sumatera Utara 3,8 4,0 4,8 6,1 7,5 8,8

Sumatera Barat 5,5 5,5 6,2 7,4 8,4 9,4

Riau 2,5 2,8 3,4 4,4 5,7 7,1

Jambi 3,5 3,9 4,7 6,0 7,5 9,1

Sumatera Selatan 4,0 4,3 5,0 6,2 7,5 8,9

Bengkulu 3,8 3,9 4,6 5,7 7,1 8,6

Lampung 4,8 4,9 5,6 6,9 8,5 10,2

Kep. Bangka Belitung 3,6 4,0 4,8 5,9 7,0 8,3

Kepulauan Riau 2,0 2,3 2,8 3,7 4,7 6,3

DKI Jakarta 3,0 3,7 4,9 6,5 8,4 10,6

Jawa Barat 4,5 5,1 6,0 7,4 9,0 10,7

Jawa Tengah 7,1 7,8 9,1 10,9 13,0 14,9

D I Yogyakarta 9,3 9,2 9,8 11,0 12,5 14,0

Jawa Timur 7,0 7,5 8,6 10,2 12,2 14,1

Banten 2,8 3,1 3,8 4,9 6,4 8,1

Bali 6,5 6,8 7,4 8,5 10,1 12,1

NTB 4,6 4,9 5,4 6,3 7,4 8,6

NTT 4,9 4,9 5,1 5,7 6,3 7,0

Kalimantan Barat 3,6 4,1 4,9 6,1 7,3 8,7

Kalimantan Tengah 2,9 3,0 3,5 4,4 5,6 7,0

Kalimantan Selatan 3,6 3,9 4,6 5,8 7,3 8,9

Kalimantan Timur 2,3 2,9 3,9 5,2 6,9 8,8

Sulawesi Utara 5,5 6,0 7,2 8,7 10,4 12,0

Sulawesi Tengah 4,3 4,6 5,2 6,2 7,4 8,8
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Sulawesi Selatan 5,4 5,8 6,4 7,3 8,4 9,9

Sulawesi Tenggara 3,7 4,0 4,5 5,2 6,1 7,2

Gorontalo 3,5 4,3 5,1 6,2 7,4 8,8

Sulawesi Barat 4,1 4,1 4,2 4,7 5,4 6,4

Maluku 4,0 4,1 4,5 5,2 5,9 6,6

Maluku Utara 2,9 3,2 3,9 4,7 5,6 6,6

Papua Barat 1,8 2,1 2,6 3,4 4,4 5,6

Papua 1,5 1,5 1,9 2,8 4,2 5,9

Indonesia 5,0 5,4 6,2 7,5 9,0 10,6

Tahun 2010 proporsi penduduk ini baru 
mencapai  5 persen dari total penduduk Indonesia 
dan tahun 2020 diperkirakan proporsi mereka 
meningkat menjadi 6,2 persen. Tahun 2023 
proporsi penduduk Indonesia yang berusia 65 
tahun ke atas telah mencapai di atas 7 persen 
dari total penduduk Indonesia. Jika melihat data 
proporsi dan rasio ketergantungan penduduk 
tua, tahun 2023-2023 Indonesia telah memasuki 
tahap penuaan penduduk. Indonesia mulai tahun 
tersebut akan mengalami apa yang dialami lebih 
dulu oleh Jepang dan negara-negara Eropa Barat 
saat ini.



343  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

Gambar wujud ketidakadilan antar generasi. Masa tua dimana 

orangtua harus menikmati hidup namun banyak diantara 

mereka yang masih harus susah payah bekerja mencari 

nafkah (Sumber: Dokumentasi Jawa Pos, 2016).

Walaupun bukan suatu permasalahan 
yang mendesak, Pemerintah Indonesia harus 
mempersiapkan diri menghadapi permasalahan 
penuaan penduduk. Karena saat hal tersebut 
terjadi,  berarti  beban  yang ditanggung para usia 
produktif akan sangat berat. Pemerintah harus 
menyiapkan program-program yang mendukung 
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perlindungan kesejahteraan lansia, seperti 
penyediaan jaminan sosial, pendidikan, dan 
perawatan kesehatan lansia. Sejak dini pemerintah 
perlu merancang desain kebijakan kependudukan 
yang bersifat population responsive khususnya 
pada lansia agar hidupnya panjang serta mulia.

Gambar keadilan antar generasi. Memastikan setiap orangtua 

Indonesia bisa panjang usianya serta mulia hidupnya adalah 

tugas dan kewajiban negara (Sumber: Dokumentasi Kompas, 

2017).

Negara-negara maju yang telah lebih dulu 
mengalami ageing population telah mempersiapkan 
program-program pembangunannya jauh sebelum 
kondisi itu terjadi. Dengan demikian, ketika mereka 
telah berada pada kondisi penuaan penduduk, 
perekonomian mereka justru mendapatkan 
keuntungan karena penduduk yang berusia 
lanjut ini masih sehat, produktif, dan masih 
memberikan sumbangan pada pertumbuhan 
ekonomi. Pemerintah Indonesia harus bersiap diri 
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sehingga penuaan penduduk di masa mendatang 
ini menjadi apa yang disebut dengan ‘bonus 
demografi kedua’. 

Bonus demografi kedua berarti proporsi 
penduduk yang berusia tua di suatu negara cukup 
banyak (walau belum ada pembahasan mengenai 
seberapa banyak proporsi penduduk yang berusia 
tua agar dapat dikatakan suatu negara mendapat 
bonus demografi kedua), akan tetapi mereka 
memiliki kesehatan dan pendidikan yang memadai 
sehingga tetap produktif dalam perekonomian dan 
memberikan kontribusi dalam pembangunan.

Perlindungan sosial bagi orang tua

Menjadi tua di Indonesia merupakan fase 
kehidupan yang berisiko. Seiring menurunnya 
kemampuan, mereka semakin rentan untuk jatuh 
miskin dibandingkan dengan penduduk yang lebih 
muda. Setelah mengabdikan seluruh hidupnya 
berkontribusi kepada masyarakat, banyak 
diantara mereka, khususnya perempuan lansia, 
harus bergantung pada anggota keluarganya 
yang pada saat yang sama harus berjuang untuk 
bertahan hidup bagi dirinya sendiri.
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Gambar kemiskinan orangtua semakin banyak ditemui di 

Indonesia (Sumber: Dokumentasi Bali Post, 2017).

Kesulitan yang mereka hadapi terutama 
berakar dari terbatasnya perlindungan sosial 
bagi penduduk lansia. Sekitar 85 persen lansia 
di Indonesia tidak memiliki jaminan ekonomi/
pendapatan berupa pensiun apalagi jaminan 
asuransi kesehatan. Kami menemukan bahwa 
angka kemiskinan tertinggi Indonesia ditemukan 
pada penduduk usia 65 tahun ke atas. Sekitar 80 
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persen penduduk usia 65 tahun tinggal di rumah 
tangga dengan konsumsi per kapita di bawah 
Rp 50.000 per hari (kurang dari US$4 per hari). 
Angka kemiskinan untuk penduduk berusia 80 
tahun ke atas bahkan lebih tinggi lagi. Hampir 
satu dari lima penduduk usia 80 tahun hidup 
dalam kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan 
nasional dan proporsinya meningkat signifikan 
jika kita menggunakan pengukuran alternatif, 
yaitu berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.

Beberapa catatan studi menunjukkan bahwa 
skema bantuan sosial lansia yang berdampak 
cukup signifikan telah dilakukan di beberapa 
daerah di Indonesia. Pemerintah daerah kabupaten 
Aceh Jaya sejak tahun 2012 memberikan bantuan 
lansia sebesar Rp200.000 per bulan. Demikian 
juga Provinsi DKI Jakarta telah memberikan 
bantuan sosial kepada lansia miskin sebesar Rp 
600.000 per bulan (MAHKOTA, 2017). 

Dengan semakin bertambahnya penduduk 
lansia khususnya di kalangan penduduk 
termiskin, maka sebuah sistem perlindungan 
sosial yang komprehensif untuk mereka sangat 
diperlukan. Hasil studi yang dilakukan oleh 
MAHKOTA/National Team for the Acceleration of 

Poverty Reduction (TNP2K) (2018) menunjukkan 
bahwa pemberian bantuan sosial lansia senilai 
Rp 600.000 per bulan mampu berkontribusi pada 
pengurangan angka kemiskinan nasional sekitar 
8,8 persen.

Sebagian besar orang tua Indonesia tidak 
memiliki tabungan pensiun (Peta 7.1). Rata-
rata hanya satu diantara sepuluh orang tua 
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di Indonesia yang memiliki tabungan pensiun. 
Bahkan di beberapa Kabupaten tertentu hanya 
satu diantara dua puluh orang tua yang memiliki 
tabungan pensiun. Hanya di beberapa kabupaten/
kota di DI Yogyakarta dan Jawa Barat saja yang 
persentase kepemilikan tabungan pensiun relatif 
tinggi. 

Di beberapa kota tersebut hampir satu diantara 
dua orang tua memiliki tabungan pensiun. 
Sebagian besar orangtua terutama yang bekerja 
di sektor informal menggantungkan masa tuanya 
kepada anak-anaknya. Hal ini berbeda dengan 
kebijakan dan budaya di negara-negara maju 
dimana negara menetapkan aturan wajib bagi 
setiap pekerja untuk menyisihkan pendapatannya 
ketika muda untuk mencukupi kebutuhan hidup 
di masa pensiun.
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Mengandalkan anak untuk membiayai 
hidupnya ketika masa pensiun tentu saja tidak 
mudah ketika anak tidak memiliki pekerjaan yang 
baik atau mereka dituntut untuk menanggung 
biaya hidup keluarga setelah menikah. Masalah 
ini semakin rumit karena jumlah anak di 
Indonesia semakin lama semakin sedikit dan 
struktur hunian dalam keluarga modern telah 
berubah dimana anak-anak sudah tidak tinggal 
satu rumah lagi dengan orangtuanya. Sebagian 
besar mereka merantau di kota lain bahkan di lain 
negara. Dengan berbagai perubahan ini seringkali 
anak tidak siap menjadi bagian dari sandwich 

generation atau generasi yang bertanggungjawab 
atas diri sendiri sekaligus orangtua mereka. 
Kecenderungan yang terjadi selanjutnya adalah 
banyak anak yang mengirimkan orangtuanya ke 
panti jompo.

Gambar panti wreda miliki pemerintah yang kondisinya masih 

memprihatinkan (Sumber: Dokumentasi Warta Kota, 2018)
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Mengirimkan orangtua ke panti jompo bukan 
pilihan terbaik bagi anak, namun seringkali 
dilakukan. Seiring dengan bertambahnya jumlah 
orangtua, seringkali panti jompo-pun tidak 
menerima orangtua. Disinilah terjadi kegagalan 
negara untuk memenuhi keadilan antar generasi. 
Peta 7.2 menunjukkan penyebaran panti wreda 
dan panti yatim piatu di Indonesia. Kesenjangan 
dalam jumlah fasilitas panti wreda dan yatim 
piatu nampak. 

Di sebagian besar kabupaten/kota di Papua, 
Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan 
Barat dan Kalimantan Tengah hanya memiliki 
satu panti bahkan di beberapa Kabupaten tidak 
memiliki satupun. Panti wreda dan panti yatim 
piatu sebagian besar masih ada di Pulau Jawa 
yang sebagian besar dikelola oleh organisasi 
organisasi non-pemerintah yang umumnya 
bersifat religius. Sementara jumlah panti jompo di 
bawah kementerian sosial masih dapat dihitung 
dengan jari.
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Keadilan sosial bagi generasi yang akan datang

Keadilan antar generasi tentu saja tidak hanya 
untuk orang tua tetapi untuk bayi dan anak-anak. 
Sama dengan orang tua mereka adalah kelompok 
yang rentan yang harus memperoleh perlindungan 
penuh dari negara dan orangtua. Setiap orangtua 
pasti menginginkan anak-anaknya tumbuh 
menjadi seorang pribadi yang unggul, berprestasi 
dan bersinar di masa depan. 

    Namun dalam mengantarkan anak agar bisa 
tumbuh dengan baik bukanlah perkara yang 
mudah. Agar anak tumbuh sehat dan kuat maka 
ia perlu dijaga sejak dalam kandungan melalui 
pemeriksaan kehamilan yang lengkap dan 
pemberian makan yang bergizi. Tidak cukup itu, 
ibu harus selalu dalam kondisi sehat baik jasmani 
dan rohaninya.

Menjamin perlindungan kesehatan anak di 
usia emasnya sangat penting. Pertumbuhan 
dan perkembangan anak di 1.000 hari pertama 
kehidupannya sangat penting bagi perkembangan 
otak dan pertumbuhan fisiknya. Oleh karena 
itu, organisasi kesehatan dunia (WHO) 
merekomendasikan pemberian ASI eksklusif 
untuk 6 bulan pertama dan dianjurkan dilakukan 
selama mungkin. Air Susu Ibu (ASI) tak diragukan 
lagi manfaatnya bagi kesehatan bayi, juga untuk 
ibu yang menyusui. Itulah sebabnya pemberian 
ASI eksklusif diwajibkan selama minimal enam 
bulan sejak bayi lahir (Rollins, 2016). 

Pemerintah Indonesia bahkan sangat 
menganjurkan setiap ibu memberikan ASI 
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eksklusif. Kewajiban itu tertuang dalam pasal 
6 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33/2012 
tentang Pemberian ASI Eksklusif, yang ditetapkan 
pada 1 Maret 2012. 

Ibu disarankan menyusui selama enam bulan 
penuh, demi menghindari alergi dan menjamin 
kesehatan bayi karena selama enam bulan 
pertama kehidupannya, bayi belum memiliki 
enzim pencernaan yang sempurna. Lebih dari itu, 
semua jenis nutrisi yang dibutuhkan bayi sudah 
bisa terpenuhi dari ASI. Dengan mengonsumsi 
ASI, bayi terlindungi dari risiko infeksi akut seperti 
diare, pneumonia, infeksi telinga, haemophilus 
influenza, meningitis, dan infeksi saluran kemih 
(Rollins, 2016). Oleh karena itu memberikan 
ASI eksklusif terhadap anak selama enam bulan 
pertama usianya adalah wujud keadilan antar 
generasi. 

Bagaimanakah perkembangan pemberian ASI 
eksklusif di Indonesia? Tabel 7.4 menunjukkan 
persentase ibu yang memberikan ASI eksklusif  
menurut Provinsi sejak tahun 2015 sampai 
dengan 2018.

Tabel 7.4 Persentase ibu yang memberikan ASI 
eksklusif berdasarkan Provinsi, 2015-2018

Provinsi 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-2015

Maluku Utara 43.50 50.06 64.24 64.28 20.78

Kep. Riau 34.02 44.94 54.67 53.85 19.83

Jambi 44.34 46.65 53.54 62.67 18.33

Gorontalo 25.89 21.27 24.96 42.19 16.30

Kalimantan Barat 35.32 43.06 46.07 51.37 16.05
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Kalimantan Timur 47.30 52.98 63.03 59.00 11.70

Kep. Bangka Belitung 24.68 40.78 42.20 34.56 9.88

Sulawesi Barat 53.97 53.82 67.33 61.77 7.80

DKI Jakarta 37.88 48.00 50.65 45.66 7.78

Bengkulu 40.42 45.60 71.15 46.78 6.36

Nusa Tenggara Timur 57.40 65.45 58.14 62.17 4.77

Banten 32.26 50.27 52.11 36.83 4.57

Kalimantan Tengah 40.66 52.67 52.74 44.11 3.45

Sumatera Barat 47.60 55.37 54.85 50.40 2.80

Jawa Barat 44.54 41.17 56.61 44.67 0.13

Aceh 33.38 38.04 49.83 33.33 -0.05

Indonesia 44.71 49.51 55.96 44.36 -0.35

Sulawesi Tengah 42.76 46.24 52.27 41.91 -0.85

Riau 37.30 39.05 43.10 36.29 -1.01

Sulawesi Selatan 53.31 57.11 61.09 52.18 -1.13

Sulawesi Utara 35.43 38.73 44.48 33.62 -1.81

Jawa Tengah 52.44 62.61 68.18 50.56 -1.88

Jawa Timur 44.37 50.51 51.77 40.79 -3.58

Papua Barat 39.04 57.68 54.24 35.01 -4.03

Kalimantan Selatan 44.87 48.06 53.32 40.69 -4.18

Papua 47.81 60.72 59.27 43.48 -4.33

Sumatera Utara 30.29 33.47 50.86 25.69 -4.60

Lampung 50.44 54.90 54.03 44.58 -5.86

Nusa Tenggara Barat 70.19 73.43 67.18 64.25 -5.94

Kalimantan Utara 53.98 58.93 66.04 46.25 -7.73

Sumatera Selatan 51.91 46.78 58.35 41.56 -10.35

Sulawesi Tenggara 45.84 54.48 41.63 34.96 -10.88

Maluku 49.12 44.72 51.00 36.36 -12.76

DI Yogyakarta 70.09 78.28 73.04 55.70 -14.39

Bali 44.95 49.45 59.41 27.08 -17.87
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Ironis ketika manfaat ASI telah banyak 
diungkap, fenomena di Indonesia justru 
menunjukkan jumlah ibu yang memberi ASI 
eksklusif semakin turun. 

Hanya 44% atau satu dari dua ibu yang 
memberikan ASI secara eksklusif. Dengan 
demikian ada setengah jumlah anak Indonesia 
yang tidak memperoleh perlindungan ASI 
eksklusif. Angka ini masih jauh dari target 
cakupan ASI eksklusif pada 2019 yang ditetapkan 
oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan yaitu 
50%. Di beberapa Provinsi seperti Provinsi Bali, 
DIY, Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera 
Selatan bahkan turun antara 10-18%. Di provinsi 
Bali hanya satu diantara tiga anak Bali yang 
memperoleh ASI eksklusif. 

Ketidaktahuan ibu tentang pentingnya 
ASI serta pemasaran agresif yang dilancarkan 
para produsen susu formula merupakan 
faktor penghambat kesadaran orang tua dalam 
memberikan ASI eksklusif. Selain itu penurunan 
pemberian ASI eksklusif disebabkan oleh beberapa 
faktor sosial ekonomi seperti ketidak tahuan dan 
kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya 
ASI serta tren semakin banyaknya jumlah wanita 
yang bekerja. Ibu yang bekerja sering menjadikan 
alasan pekerjaannya sebagai hambatan tidak 
memberikan ASI eksklusif. Waktu bekerja 
dan tekanan dalam pekerjaan menjadi faktor 
penghambat ibu yang bekerja untuk memberikan 
ASI eksklusif kepada bayinya.

Selain pengetahuan, sikap, dan motivasi ibu, 
dukungan keluarga baik orang tua, mertua, dan 
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suami, serta dukungan tenaga kesehatan menjadi 
faktor eksternal penting pemberian ASI eksklusif. 

Budaya pemberian makanan tambahan lebih 
dini biasanya merupakan anjuran dari orang tua 
atau mertua (Stuart-Macadam, 2017). Anjuran 
tersebut terkadang tidak dapat ditolak karena 
beberapa alasan. Pertama karena kurangnya 
pengetahuan ibu tentang pencernaan bayi yang 
belum dapat menerima makanan tambahan 
sebelum usia 6 bulan. Kedua, karena rasa hormat 
kepada orang yang telah menjadi ibu terlebih 
dahulu sehingga meski ibu memiliki pengetahuan 
tapi tidak mampu menolak. 

Beberapa laporan menunjukkan bahwa 
tenaga kesehatan atau bidan justru menawarkan 
susu formula secara langsung kepada ibu pasca 
melahirkan. Sebagai orang yang dipercaya, 
dihormati, dan memberikan pelayanan kesehatan 
secara langsung di masyarakat, langkah bidan 
menawarkan susu formula itu mudah diterima 
oleh ibu yang baru melahirkan. Dalam konteks 
ini, bidan juga menjadi “agen distribusi” susu 
formula. Padahal, susu formula tidak sepenuhnya 
dapat dicerna oleh usus bayi yang masih sensitif. 
Pemberian susu formula tidak menambah nutrisi 
pada bayi karena kegagalan penyerapan oleh usus 
bayi (Umami & Margawati, 2018).

Keadilan antar generasi bagi seorang anak juga 
menyangkut pemenuhan hak-hak anak untuk 
memperoleh pendidikan usia dini yang baik. Usia 
0-6 tahun adalah usia dimana perkembangan 
otak anak sangat cepat. Anak mudah menyerap 
informasi yang ada di sekitarnya, sehingga 
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apa yang kita ajarkan pada usia tersebut akan 
mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Pada 
usia 0-6 tahun, daya serap anak seperti layaknya 
busa atau spons yang dapat menyerap dengan 
cepat.  

Pembangunan karakter anak dibentuk pada 
usia dini. Untuk itu memberikan pendidikan 
sejak anak berusia dini penting dalam rangka 
membentuk pondasi kepribadian anak. 
Tentu saja demi mengasah potensi-potensi 
yang sudah tampak pada anak tersebut, 
agar potensi tersalurkan secara benar serta 
memberikan rangsangan edukasi sehingga dapat 
menumbuhkan potensi-potensi tersembunyinya. 
Dan tidak kalah pentingnya adalah mendeteksi 
lebih awal terhadap kemungkinan terjadinya 
gangguan tumbuh kembangnya.

Gambar pendidikan usia dini penting diberikan pada anak 

untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi yang cerdas 

dan berkarakter (Sumber: Dokumentasi Media Indonesia, 

2017).
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Sejak tahun 2016, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewajibkan 
siswa mengikuti pendidikan anak usia dini 
(PAUD) sebelum masuk SD. Salah satu program 
UNESCO adalah mengharuskan anak merasakan 
pendidikan pra-sekolah satu tahun sebelum 
masuk SD, dengan tujuan agar anak siap 
memasuki lingkungan sekolah (Gove & Black, 
2016). Oleh karena itu tugas dan kewajiban negara 
adalah menyediakan sarana dan prasarana serta 
fasilitas agar pendidikan anak usia dini dapat 
dilaksanakan dengan baik.

Gambar buruknya sarana dan prasarna PAUD di pedesaan 

NTT (Sumber: Dokumentasi Info Publik, 2017).

Namun demikian potret pendidikan usia 
dini di Indonesia tidaklah menggembirakan. 
Ketimpangan akses  pendidikan dini masih sangat 
dirasakan oleh seluruh penduduk negeri. Peta  
7.3 menggambarkan distribusi jumlah PAUD di 
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kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018. Nampak 
sekali ketimpangan antara  Jawa dan luar Pulau 
Jawa khususnya Papua dan Maluku serta pulau-
pulau terpencil lainnya. 

Bahkan di sebagian besar wilayah Papua dan 
Maluku belum memiliki PAUD dan kalaupun 
memiliki PAUD sarana dan prasarana masih 
seadanya dan memprihatinkan. Persoalan lainnya 
adalah ketidakadaan guru dan buku menjadi 
penghambat pelaksanaan PAUD di daerah 
terpencil. Persoalan ini masih belum menyangkut 
mutu pembelajaran PAUD yang cenderung 
bersifat akademis, yaitu pembelajaran yang lebih 
menekankan pada pencapaian kemampuan anak 
dalam membaca, menulis, dan berhitung. 

Pembelajaran kurang memperhatikan usia 
dan tingkat perkembangan anak. Kecenderungan 
ini disebabkan antara lain oleh pemahaman yang 
keliru terhadap konsep pembelajaran awal pada 
anak usia dini. Padahal seharusnya pembelajaran 
yang dilakukan pada anak usia dini adalah 
untuk mengembangkan seluruh potensi meliputi 
fisik, kognitif, bahasa serta kemampuan sosial 
emosional anak.
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Tabel 7.5 Proporsi anak umur dibawah 5 
tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga 

pencatatan sipil menurut Provinsi

 Provinsi 2015 2016 2017 2018 delta

Sumatera Barat 64.18 65.55 68.01 73.07 8.89

Sulawesi Tengah 46.54 45.76 49.52 53.63 7.09

Bali 70.96 71.77 75.17 77.33 6.37

Aceh 70.37 70.64 78.10 76.12 5.75

Gorontalo 71.18 73.71 76.84 75.95 4.77

Nusa Tenggara Barat 55.79 57.78 58.38 59.87 4.08

Sulawesi Barat 64.51 68.12 68.16 68.28 3.77

Maluku Utara 52.64 53.16 55.77 55.82 3.18

Kalimantan Utara 75.06 76.71 80.17 78.15 3.09

Sulawesi Tenggara 59.91 60.70 60.93 61.81 1.90

Maluku 41.38 41.47 46.10 43.24 1.86

DI Yogyakarta 92.98 94.15 93.52 93.84 0.86

Sulawesi Selatan 70.51 68.57 69.31 71.36 0.85

Kalimantan Selatan 76.56 76.52 77.31 77.34 0.78

Papua Barat 51.81 53.15 50.68 52.40 0.59

Jawa Tengah 87.05 87.18 88.67 87.61 0.56

Lampung 76.10 77.49 75.48 76.52 0.42

Sumatera Utara 54.35 55.05 55.13 54.51 0.16

Sulawesi Utara 66.39 68.22 68.46 66.48 0.09

Banten 66.77 69.60 69.74 66.35 -0.42

Indonesia 72.65 72.54 73.18 71.92 -0.73

Jambi 81.76 81.15 81.34 80.86 -0.90

Nusa Tenggara Timur 33.80 30.71 31.55 32.89 -0.91

DKI Jakarta 91.46 92.62 94.78 90.53 -0.93

Jawa Barat 74.22 73.75 73.18 72.17 -2.05

Sumatera Selatan 79.65 78.97 77.20 77.59 -2.06

Kep. Bangka Belitung 90.43 88.31 88.63 88.34 -2.09
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Kalimantan Tengah 71.64 69.38 72.86 69.38 -2.26

Bengkulu 81.61 78.99 81.06 79.26 -2.35

Jawa Timur 79.08 77.35 79.09 76.57 -2.51

Kalimantan Timur 85.85 84.35 84.49 82.84 -3.01

Kalimantan Barat 72.25 71.09 71.18 68.78 -3.47

Riau 64.85 63.87 64.08 60.51 -4.34

Kep. Riau 88.64 90.18 86.14 82.93 -5.71

Papua 38.41 37.54 39.81 29.53 -8.88

Adil bagi generasi mendatang juga terkait 
dengan memberikan perlindungan hukum bagi 
anak. Tabel 7.5 menunjukkan proporsi anak umur 
5 tahun yang dicatat oleh lembaga pencatatan 
sipil. Kemunduran justru terjadi selama periode 
2015-2018. Bahkan di Papua hanya satu dari tiga 
anak yang tercatat oleh lembaga pencatatan sipil. 
Anak-anak ini tentu akan sulit bahkan kehilangan 
hak-haknya sebagai warga negara karena tidak 
memiliki akte kelahiran.

Pencemaran lingkungan dan keadilan antar 

generasi

Indikator selanjutnya yang kami pakai untuk 
mengukur keadilan sosial antargenerasi adalah 
pencemaran lingkungan. Kami meyakini bahwa 
membicarakan keadilan antar generasi tidak bisa 
dilepaskan dengan topik pencemaran lingkungan. 
Pencemaran lingkungan merupakan tindakan tidak 
bertanggung jawab yang dilakukan oleh generasi 
saat ini yang pasti akan mengakibatkan kerugian 
bagi generasi yang akan datang. Indonesia, negara 
berpenduduk keempat terbesar di dunia, adalah 
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penghasil gas rumah kaca terbesar ke-5 di dunia, 
dan penyumbang terbesar emisi berbasis hutan. 
Grafik 7.4 menunjukkan perkembangan emisi 
gas rumah kaca di Indonesia sejak tahun 2001 
sampai dengan 2017. Peningkatan yang cukup 
tajam terjadi pada tahun 2014 sampai dengan 
2015 dimana emisi gas rumah kaca di Indonesia 
hampir mencapai 2.5 juta ton. 

Grafik 7.4. Perkembangan emisi gas rumah 
kaca Indonesia 2001-2017

Apabila dilihat dari jenis sektor yang 
mengeluarkan emisi gas rumah kaca maka nampak 
bahwa sektor pertanian, energi dan kebakaran 
hutan adalah yang terbesar. Memang lebih dari 
80% emisi gas rumah kaca di Indonesia berasal dari 
sektor penggunaan lahan dan dari sektor energi. 
Tentu saja hal ini terkait dengan perubahan gaya 
hidup di Indonesia seperti semakin banyaknya 
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masyarakat yang menggunakan AC atau memiliki 
kendaraan berbahan bakar bensin dan solar. 

Energi merupakan kebutuhan dasar dalam 
pembangunan berkelanjutan. Karena itu, energi 
harus digunakan secara hemat, rasional dan 
bijaksana agar kebutuhan energi pada masa 
sekarang dan masa datang dapat terpenuhi.  
Efisiensi penggunaan energi merupakan salah 
satu langkah penting yang harus dilakukan baik 
untuk mengatasi masalah perubahan iklim, 
masalah krisis energi dan masalah kesinambungan 
hidup, yang ketiganya saling  berhubungan 
erat dan menjadi perhatian yang serius bagi 
pemerintah. Penyebab utama perubahan iklim 
adalah meningkatnya jumlah gas rumah kaca di 
atmosfer. Peningkatan emisi CO2 menyebabkan 
peningkatan suhu udara dan pemanasan global 
secara luas yang dalam jangka waktu tertentu 
dapat mengakibatkan perubahan iklim.

Grafik 7.5. Perkembangan emisi gas rumah 
kaca menurut jenis sektor di Indonesia 2001-2017
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Kebakaran hutan

Persoalan lingkungan serius lainnya yang 
dihadapi oleh Indonesia adalah soal kebakaran 
hutan (Purnomo et al., 2017). Kebakaran hutan 
yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 
menciptakan lebih banyak karbon dioksida 
daripada kebakaran yang terjadi di hutan Amazon 
Brasil. Kebakaran hutan ini menutupi sebagian 
wilayah Asia Tenggara dengan awan tebal abu dan 
asap, diperkirakan telah melepaskan 709 juta ton 
karbon dioksida. Jumlah ini hampir sama dengan 
emisi tahunan Kanada. 

       Tabel 7.6 menunjukkan luas kebakaran hutan 
dan lahan di Indonesia semenjak tahun 2014 
sampai dengan 2019. Kebakaran hutan hebat 
terjadi pada tahun 2015 dan 2019 yang melahap 
hampir 4.000 hektar lebih hutan dan lahan. 
Provinsi dengan luas kebakaran hutan dan lahan 
terluas adalah Kalimantan Tengah dan Sumatera 
Selatan serta Papua.

Tabel 7.6 Luas kebakaran hutan dan lahan 
dalam hektar menurut Provinsi di Indonesia, 

2014-2019

PROVINSI 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aceh 155,66 913,27 9.158,45 3.865,16 1.284,70 680,00

Bali 30,00 373,46  370,80 1.013,76 373,00

Bangka Belitung  19.770,81   2.055,67 4.779,00

Banten 2,00 250,02    9,00

Bengkulu 5,25 931,76 1.000,39 131,04 8,82 11,00

DKI Jakarta       

Gorontalo  5.225,89 737,91  158,65 1.812,00
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Jambi 3.470,61 115.634,34 8.281,25 109,17 1.577,75 56.593,00

Jawa Barat 552,69 2.886,03  648,11 4.104,51 9.537,00

Jawa Tengah 159,76 2.471,70  6.028,48 331,67 4.782,00

Jawa Timur 4.975,32 7.966,79  5.116,43 8.886,39 23.655,00

Kalimantan 
Barat

3.556,10 93.515,80 9.174,19 7.467,33 68.422,03 151.070,00

Kalimantan 
Selatan

341,00 196.516,77 2.331,96 8.290,34 98.637,99 136.428,00

Kalimantan 
Tengah

4.022,85 583.833,44 6.148,42 1.743,82 47.432,57 303.881,00

Kalimantan 
Timur

325,19 69.352,96 43.136,78 676,38 27.893,20 64.207,00

Kalimantan 
Utara

 14.506,20 2.107,21 82,22 627,71 8.559,00

Kepulauan Riau   67,36 19,61 320,96 6.134,00

Lampung 22,80 71.326,49 3.201,24 6.177,79 15.156,22 35.006,00

Maluku 179,83 43.281,45 7.834,54 3.918,12 14.906,44 22.018,00

Maluku Utara 6,50 13.261,10 103,11 31,10 69,54 2.717,00

Nusa Tenggara 
Barat

3.977,55 2.565,71 706,07 33.120,81 14.461,38 46.727,00

Nusa Tenggara 
Timur

980,87 85.430,86 8.968,09 38.326,09 57.428,79 136.431,00

Papua 300,00 350.005,30 186.571,60 28.767,38 88.626,84 104.981,00

Papua Barat  7.964,41 542,09 1.156,03 509,50 1.533,00

Riau 6.301,10 183.808,59 85.219,51 6.866,09 37.236,27 90.233,00

Sulawesi Barat  4.989,38 4.133,98 188,13 978,38 3.029,00

Sulawesi 
Selatan

483,10 10.074,32 438,40 1.035,51 1.741,27 15.620,00

Sulawesi Tengah 70,73 31.679,88 11.744,40 1.310,19 4.147,28 11.383,00

Sulawesi 
Tenggara

2.410,86 31.763,54 72,42 3.313,68 8.594,67 12.172,00

Sulawesi Utara 236,06 4.861,31 2.240,47 103,04 326,39 4.523,00

Sumatera Barat 120,50 3.940,14 2.629,82 2.227,43 2.421,90 2.133,00

Sumatera 
Selatan

8.504,86 646.298,80 8.784,91 3.625,66 16.226,60 328.457,00

Sumatera Utara 3.219,90 6.010,92 33.028,62 767,98 3.678,79 2.514,00

Yogyakarta 0,27     23,00

TOTAL 44.411,36 2.611.411,44 438.363,19 165.483,92 529.266,64 1.592.010,00
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Daerah yang paling parah terkena dampaknya 
berada di Sumatra dan Kalimantan. Kekeringan 
berkepanjangan dan musim hujan yang terlambat 
memperparah situasi. Kabut asap mengganggu 
transportasi udara dan menyebabkan penyakit 
pernapasan bagi ribuan orang di wilayah itu. 
Pemerintah Indonesia memperkirakan sekitar 2,6 
juta hektar lahan terbakar pada tahun 2015, yang 
menyebabkan kerugian ekonomi sebesar US $ 16 
miliar (Rp 225,6 Triliun) (Qadriyatun, 2014).

Gambar dampak kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan  

tahun 2018 (Sumber: Dokumentasi Info Publik Indonesia, 

2018).
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Polusi udara di Jakarta

Selain kebakaran hutan, indikator lain yang 
kami gunakan untuk menghitung keadilan sosial 
antargenerasi adalah polusi udara. Jakarta 
sebagai kota besar dengan polusi udara terburuk 
kedua di dunia dengan tingkat polusi 160, di 
bawah Hanoi, Vietnam. Sumber utama polusi di 
DKI Jakarta adalah kendaraan bermotor. 

   Statistik terakhir yang ditunjukkan WHO 
tahun 2018 menggambarkan betapa polusi udara 
memiliki dampak buruk pada anak-anak. Penyakit 
asma menghampiri sekitar 14 persen anak usia 
5-18 tahun di dunia akibat polusi. Sebanyak 543 
ribu anak dengan usia yang lebih muda, yakni 
di bawah lima tahun, harus kehilangan nyawa 
karena penyakit pernapasan yang disebabkan 
polusi udara (Simandjuntak, 2013). 

  Polusi juga menurunkan fungsi kognitif 
pada manusia, baik anak, maupun dewasa. 
Ringkasnya, membikin penurunan kecerdasan, 
dan meningkatkan penyakit degeneratif seperti 
demensia (pikun) (Clifford, Lang, Chen, Anstey, & 
Seaton, 2016).
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Gambar polusi udara di Ibu Kota Jakarta (Sumber: 

Dokumentasi Info Publik Indonesia, 2018).

Dalam jangka panjang akan memupuk radikal 
bebas, hingga akhirnya tak dapat ditangkal an-
tioksidan alami tubuh. Kondisi ini akan merang-
sang perubahan sel dalam saluran pernapasan, 
polusi diserap ke pembuluh darah, dan menyebar 
ke berbagai organ tubuh. Pada akhirnya udara 
kotor menyumbang risiko kanker paru, peradan-
gan sistemik, penurunan fungsi paru, merang-
sang terbentuknya resiko penyempitan pembuluh 
darah, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), 
stroke, penyakit jantung, serta diabetes. Polu-
si, baik di udara terbuka atau di tingkat rumah 
tangga, sama-sama berbahaya. Keduanya saling 
berkaitan udara bergerak dari dalam ruangan ke 
luar, dan sebaliknya. Sebagai organ pernapasan 
paling akhir, paru-paru jadi sarang partikel kecil 
berbahaya dalam polusi udara (Islam et al., 2014).
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Pencemaran  oleh industri: dari Freeport 

sampai dengan Lapindo

Betapa mahal biaya pengambilalihan tambang 
Freeport. Lewat perusahaan negara, pemerintah 
mengeluarkan duit senilai Rp 55,8 triliun untuk 
menguasai 51,23 persen saham PT Freeport 
Indonesia. Kini, kita pun harus menanggung 
kerusakan lingkungan akibat limbah tambang 
yang tidak dikelola dengan baik. 

Gambar kerusakan alam akibat Freeport (Sumber: 

Dokumentasi Kompasiana 2015 dan Petrominer 2017).
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Sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan yang dirilis pada 2017, nilai kerugian 
lingkungan itu mencapai Rp 185 Triliun. Kerusakan 
lingkungan terjadi karena tidak layaknya 
penampungan tailing di sepanjang Sungai Ajkwa, 
Kabupaten Mimika, Papua. Kerugian lingkungan 
di area hulu diperkirakan mencapai Rp 10,7 
triliun, muara sekitar Rp 8,2 triliun, dan Laut 
Arafura Rp 166 Triliun. Pelanggaran serius terjadi 
karena area penampungan tailing sebetulnya telah 
dibatasi hanya 230 kilometer persegi di wilayah 
hulu, tapi merembes hingga ke muara sungai 
(TEMPO, 2019).

Pemerintah semestinya menyelesaikan urusan 
itu saat tambang emas masih dikendalikan 
Freeport-McMoRan. Perusahaan itu seharusnya 
diberi sanksi berat. Masalah yang tidak dibereskan 
selama bertahun-tahun ini akhirnya menumpuk 
menjadi risiko lingkungan yang amat mahal. Saat 
negosiasi pengambilalihan Freeport, pemerintah 
pun kurang lihai menggunakan isu lingkungan ini 
sebagai senjata untuk menekan harga pembelian 
saham. Freeport telah membuang limbah tambang 
area hulu Sungai Ajkwa sejak 1995. 

Dengan kapasitas produksi 300 ribu ton, 
menurut penghitungan Badan Pemeriksa 
Keuangan, rata-rata 230 ribu ton limbah dihasilkan 
setiap hari. Dari seluruh tanah yang dikeruk dan 
diolah perusahaan tambang ini, hanya 3 persen 
yang mengandung mineral. Sisanya sebagian 
besar dibuang. Melimpahnya tailing Freeport 
menyebabkan pencemaran air serta kerusakan 
hutan dan kebun sagu. Masyarakat setempat pun 
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menjadi terisolasi. Masyarakat di sekitar tambang 
boleh jadi terlena oleh besarnya santunan yang 
diberikan perusahaan tambang emas itu. Freeport 
rajin membagi-bagikan uang kerohiman kepada 
penduduk dengan nilai sekitar Rp 85 miliar 
per tahun. Dana kompensasi itu disalurkan 
lewat Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah 
Kabupaten Mimika, dan Lembaga Masyarakat 
Adat (TEMPO, 2019).

Belum selesai kasus Freeport, Indonesia 
sudah dihantam oleh kasus Lapindo. Tepat 12 
tahun lalu, 29 Mei 2018, luapan lumpur Lapindo 
menggenangi pemukiman. Ribuan warga terpaksa 
meninggalkan rumah dan desa, kehilangan 
pekerjaan sebagai petani dan buruh pabrik. Selain 
belum jelas kapan lumpur akan berhenti, warga 
menghadapi risiko kesehatan akibat zat berbahaya 
dari asap semburan lumpur (McMichael, 2009). 

Penelitian yang dilakukan Walhi Jawa Timur 
pada 2008-2016 menyebutkan adanya kandungan 
logam berat dan PAH (polycyclic Aromatic 

Hydrocarbon) hingga 2.000 kali di atas ambang 
batas normal, di sekitar semburan lumpur Lapindo. 
PAH adalah senyawa organik berbahaya yang 
bersifat karsinogen, yang dapat memicu kanker. 
Logam berat juga mengkontaminasi sumur warga 
di desa-desa di Kecamatan Tanggulangin dan 
Desa Glagaharum di Kecamatan Porong (WALHI, 
2019). Kandungan logam berat dan hidrokarbon 
yang sangat tinggi akibat Lapindo berbahaya 
bagi kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar 
Lapindo (WALHI, 2019).
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Gambar warga berdoa di pusat semburan lumpur Lapindo 

setelah 12 tahun terbengkalai (Sumber: Dokumentasi VOA 

Indonesia, 2019).

Warga penyintas lumpur Lapindo 
mengungkapkan saat masih tinggal di sekitar 
tanggul lumpur, dirinya bersama keluarga sering 
menghirup bau menyengat dan kurang sedap yang 
terbawa oleh angin. Bahkan saat sudah pindah 
agak jauh dari pusat semburan, bau tidak sedap 
masih sesekali tercium saat angin berhembus 
kencang. Kondisi lingkungan yang tercemar dapat 
mempengaruhi kesehatan warga. 

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang 
telah dilakukan sebelumnya terhadap 20 orang 
penyintas secara acak, ditemukan 10 orang atau 
50 persen mengalami kelainan pada pemeriksaan 
darah dan urin. Sedangkan 4 orang penyintas atau 
20 persen mengalami kelainan pada pemeriksaan 
toraks. Kasus Lapindo adalah bukti ketidakadilan 
yang dilakukan negara dalam menangani masalah 
pencemaran lingkungan.
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Penutup

Keadilan antar generasi nampaknya masih jauh 
dari harapan. Setelah masa bonus demografi 
berakhir, struktur demografi Indonesia akan 
mengalami penuaan. Jumlah warga lansia 
diprediksi meningkat tiga kali lipat dua puluh 
lima tahun mendatang. Tidak bisa dipungkiri, 
perlindungan dan jaminan sosial pada lansia 
di Indonesia sangat buruk saat ini. Menjadi tua 
di Indonesia merupakan fase kehidupan yang 
berisiko. Seiring menurunnya kemampuan, 
mereka semakin rentan untuk jatuh miskin. 
Demikian pula perlindungan terhadap bayi dan 
anak-anak, kondisinya masih memprihatinkan. 
Bayi dan anak-anak Papua tidak hanya 
kekurangan gizi, pendidikan dan kesehatan, tetapi 
mereka terancam kehilangan hak-hak sipilnya 
karena banyak diantara mereka yang sejak lahir 
tidak memiliki akta kelahiran. Tidak hanya hal 
tersebut, generasi mendatang juga terancam oleh 
menipisnya bahkan hilangnya sumber daya alam 
karena eksploitasi alam dan pengrusakan hutan 
yang dilakukan secara besar-besaran selama ini. 
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BAB 8 KEADILAN SOSIAL 

DAN PENEGAKAN HUKUM

Atas salah satu pertanjaan Tuan Ketua dalam 

pemeriksaan, kami mendjawab, bahwa kami 

dengan sikap sama tengah jang bagaimanapun 

djuga, sebagai kaum kiri melihat lebih banjak 

kedjelekan dari pada kebagusan didalam nasib 

dan negeri dan rakjat Indonesia sekarang ini. 

Kami terkenal sebagai pengeritik nasih negeri 

dan rakjat jang djelek itu. Kami memang sering 

mendjatuhkan kritik diatasnja. Tapi kami tak 

pernah mengutjapkan kritik jang palsu, kami tak 

pernah meninggalkan sikap jang adil. Sikap kami 

jang adil itu, akan mendapatkan bukti-bukti pula 

didalam dalil-dalil itu, akan mendapat bukti-bukti 

didalam sedikit angka-angka jang njata.

Soekarno, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung 
Karno di muka Hakim Kolonial, hal.13, 1930 [1951], Djakarta: 

Penerbitan SK Seno.
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Sejak era kolonial Belanda hingga hari ini harapan 
agar sistem peradilan yang adil masih merupakan 
harapan. Sistem peradilan yang adil diharapkan 
akan menjamin upaya penegakan hukum demi 
mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum 
dan kemanfaatan dalam masyarakat. Keadilan 
dan kepastian hukum diperlukan dalam rangka 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia.

Namun tak selamanya hakim maupun aparat 
negara lain mulai dari polisi, jaksa dari pucuk 
terendah hingga pimpinan tertinggi mampu 
bersikap adil dengan cara memberlakukan 
hukum yang sama untuk seluruh warga negara. 
Hingga hari ini masih ditemukan pengecualian-
pengecualian yang memberikan keistimewaan 
untuk orang, golongan, maupun profesi tertentu 
agar luput dari azas hukum yang sama.

Perdebatan mengenai keadilan sosial dan 
penegakan hukum di Indonesia tampaknya masih 
akan berlangsung dan masih akan berputar pada 
pusaran yang sama. Setelah beberapa waktu 
lalu Mahkamah Agung mengizinkan mantan 
narapidana koruptor untuk mencalonkan 
diri sebagai wakil rakyat, baru-baru ini kita 
semuanya kembali terusik rasa keadilannya 
dengan ditolaknya permohonan peninjauan 
kembali seorang perempuan bernama Baiq Nuril 
yang menjadi korban pelecehan seksual dari 
atasannya. Nuril, korban yang mencari keadilan 
di negeri ini, justru harus menjadi pesakitan 
dan dihukum melalui Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus 
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penyebaran informasi percakapan mesum atas 
pengaduan atasan yang justru menjadi pelaku 
pelecehan terhadapnya (Manthovani & Tejomurti, 
2019; Prasetio & Dewantara, 2018).

Dalam beberapa kasus tersebut tampak bahwa 
putusan hakim dalam memberikan kepastian 
terhadap penegakan hukum, ternyata tidak selalu 
menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Para 
penegak hukum terkesan lebih mengutamakan 
pada penegakan hukum positif yang berlaku 
dibandingkan dengan penegakan keadilan dalam 
memutuskan suatu perselisihan (Manthovani & 
Tejomurti, 2019; Prasetio & Dewantara, 2018). 
Rasa keadilan hakim bisa jadi berbeda dengan 
rasa keadilan pencari keadilan. Oleh karena itu 
salah satu tugas pokok hakim sebagai pemutus 
perkara adalah menggali nilai-nilai keadilan yang 
berlaku di masyarakat. Menggali nilai-nilai hukum 
dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat 
ini merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh 
Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, bagi setiap hakim yang 
memeriksa perkara (Manthovani & Tejomurti, 
2019; Munawwarah & Soponyono, 2019).

Negara yang baik adalah negara yang 
diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan 
hukum. Oleh karena itu yang mengatur Negara 
bukanlah manusia tetapi pikiran yang adil, dan 
kesusilaanlah yang menentukan baik-buruknya 
suatu hukum. Esensi Negara hukum adalah  
kekuasaan tertinggi didalam suatu negara terletak 
pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, 
terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam 
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hal ini bersumber pada pancasila selaku sumber 
dari segala sumber hukum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 
Negara hukum harus menempatkan hukum 
sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Keberadaan Indonesia sebagai 
Negara Hukum  ditemukan dalam penjelasan UUD 
1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah 
negara yang berdasar atas hukum. Hal tersebut, 
kembali dipertegas pada amandemen UUD 1945 
dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa 
Negara Indonesia adalah negara hukum.

Akan tetapi, implementasi konsep negara 
hukum di negeri ini sampai saat ini sering masih 
hanya sebatas formalitas belaka. Pada satu 
sisi, muncul berbagai kecenderungan perilaku 
anggota masyarakat yang menyimpang dari 
berbagai aturan. Hal tersebut ditandai dengan 
meningkatnya tindak kejahatan. Kejahatan-
kejahatan lebih terorganisir, lebih sadis serta di 
luar peri kemanusiaan.

Selain itu, banyaknya kasus korupsi yang 
kata orang sudah ”membudaya” di Indonesia, 
serta praktek suap tidak terbilang banyaknya. 
Sementara itu, pada sisi yang lain praktek 
penegakan hukum yang terjadi di negeri ini juga 
mengalami penyakit yang serius. Hal tersebut 
ditandai dengan banyaknya isu-isu yang 
dialamatkan kepada aparat penegak hukum, 
baik itu polisi, jaksa maupun hakim, misalnya, 
banyaknya para koruptor yang dibebaskan 
oleh pengadilan, dan kalaupun dihukum hanya 
sebanding dengan hukuman pencuri ayam. 
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Masuknya logika dagang dalam sistem peradilan 
memang merupakan salah satu tantangan untuk 
mewujudkan sistem hukum yang adil untuk 
semua warga negara.

Praktek hukum di Indonesia memang masih 
sering diskriminatif dan memihak golongan 
tertentu. Orang berduit begitu mudah mendapatkan 
keadilan sedangkan sebaliknya masyarakat biasa 
begitu jauh dari keadilan. Putusan pengadilan 
sering diukur dengan uang, karena yang menjadi 
ukuran untuk keringanan hukuman dalam 
peradilan lebih pada pertimbangan besar jumlah 
uang sogokan. Dampaknya kehidupan hukum 
menjadi tidak terarah dan terpuruk.

Keterpurukan hukum di suatu negara, akan 
berdampak negatif karena akan mempengaruhi 
sektor kehidupan lain baik kehidupan ekonomi, 
politik dan budaya. Bagaimanapun upaya para 
ekonom dan politisi dalam mengatasi masalah dan 
ketimpangan ekonomi maupun krisis politik, akan 
sia-sia belaka jika krisis hukum masih sering terjadi 
di negeri ini. Oleh karena itu mewujudkan keadilan 
sosial dalam konteks hukum adalah dengan 
berupaya menjadikan hukum menjadi panglima 
dalam setiap dimensi kehidupan bernegara.
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Gambar Kasus Munir satu dari sekian masalah penegakan 

HAM yang gagal dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia 

(Sumber: Dokumentasi Kompas, 2015) Penyelesaian kasus 

Munir adalah bukti keseriusan pemerintah untuk menegakkan 

HAM.

Baiklah mari kita bersama-sama membahas 
sekilas tentang kondisi penegakan hukum di 
Indonesia dan bagaimana kondisi tersebut saling 
terkait dengan keadilan sosial di negeri ini. 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di 

Indonesia

Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat 
pada kodrat manusia, yang berarti hak-hak yang 
lahir bersama dengan eksistensi manusia dan 
merupakan konsekuensi hakikat kodratnya, maka 
sifatnya universal. HAM adalah hak yang melekat 
pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan 
yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat 
diganggu gugat siapa pun. Tanpa HAM seseorang 
tak dapat hidup. 
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Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999   
mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak 
yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang 
demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia. Sebagai warga negara 
yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai-nilai 
HAM tanpa membeda-bedakan status, golongan, 
keturunan, jabatan, suku maupun agama.

Dalam kehidupan sehari-hari kita masih 
sering melihat berbagai pelanggaran HAM. Grafik 
8.1 menunjukkan jumlah kasus HAM selama 
tahun 2018 di Indonesia. Jumlah kasus tertinggi 
adalah kasus HAM terkait dengan hak memperoleh 
keadilan dan hak kesejahteraan. Hak memperoleh 
keadilan mencakup hak perlindungan hukum, 
hak atas keadilan dalam proses hukum dan hak 
atas hukuman yang adil. 

Sedangkan hak kesejahteraan mencakup hak 
milik, hak atas pekerjaan, hak untuk bertempat 
tinggal secara layak, jaminan sosial dan 
perlindungan bagi kelompok rentan. Sedangkan 
jumlah kasus terkecil adalah hak turut serta 
dalam pemerintahan dan hak untuk hidup. Hak 
hidup anak menyangkut hak status warga negara 
anak, hak anak yang rentan, hak pengembangan 
pribadi  perlindungan hukum dan hak jaminan 
sosial anak. Sedangkan hak hidup mencakup hak 
untuk hidup dan meningkatkan taraf hidup, hak 
untuk hidup tentram, aman dan damai dan hak 
untuk menikmati lingkungan hidup yang baik.
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Grafik 8.1. Jumlah Kasus HAM Indonesia 2018

Lima provinsi dengan kasus HAM terbanyak 
adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Jawa Timur dan Sumatera Utara (Grafik 8.2) 
Jumlah kasus HAM di provinsi-provinsi tersebut 
tampaknya terkait dengan akses layanan HAM dan 
kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri.  
Karena mestinya jumlah kasus HAM berbanding 
lurus dengan wilayah-wilayah yang menjadi 
pusat konflik dan kantong-kantong kemiskinan di 
Indonesia seperti Papua, Aceh dan Nusa Tenggara 
Timur. 

Keterbatasan data yang dikumpulkan oleh 
KOMNAS HAM yang dipakai dalam buku ini 
adalah data ini hanya bersumber dari laporan 
warga yang sebagian besar berada di Jawa yang 
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rata-rata sudah melek HAM. Oleh karena itu kita 
harus hati-hati dalam menafsirkannya.

Grafik 8.2. Lima Provinsi dengan jumlah kasus 
HAM tertinggi 2018

Grafik 8.3 menunjukkan jumlah pengaduan 
terkait HAM menurut provinsi tahun 2018. Provinsi 
dengan jumlah pengaduan terbanyak adalah DKI 
Jakarta, disusul Sumatera Utara, Jawa Timur, 
Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nampak bahwa 
jumlah kasus berbanding lurus dengan jumlah 
pengaduan. Pengaduan HAM dari Papua, Papua 
Barat dan Aceh yang selama ini merupakan 
daerah-daerah sengketa sangat kecil jumlahnya. 
Potret ini lebih menunjukkan keterbatasan data 
yang dikumpulkan oleh KOMNAS HAM selama ini 
dan sepertinya tidak menunjukkan potret masalah 
HAM yang terjadi di daerah selama ini.
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Grafik 8.3. Jumlah pengaduan terkait HAM 
berdasarkan Provinsi 2018

Baiklah kita sekarang mendiskusikan isu HAM 
di daerah rawan konflik di Indonesia yaitu Papua. 
Pada akhir 2008, Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) melakukan penelitian untuk 
memetakan masalah utama di Papua. LIPI 
memetakan empat isu utama di Papua, salah 
satunya, kekerasan yang dilakukan oleh negara 
dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 

Mereka melaporkan bahwa kekerasan yang 
dialami warga pribumi Papua secara berkelanjutan 
tidak hanya berasal dari negara atau aparat 
keamanan, tetapi juga kelompok sipil bersenjata. 
Pada periode 1998 hingga 2016, tercatat lima 
kasus pelanggaran berat HAM terjadi di Papua. 
Lima kasus itu adalah kasus Biak Numfor pada 



389  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

Juli 1998, peristiwa Wasior pada 2001, peristiwa 
Wamena pada 2003, peristiwa Paniai pada 2014, 
dan kasus Mapenduma pada Desember 2016. 
Secara umum, kasus pelanggaran HAM itu terkait 
cara aparat keamanan dalam menangani aksi 
demonstrasi masyarakat Papua. Isu disintegrasi 
yang membayangi Papua memperparah keadaan 
ini (Hardianti & Rahayu, 2016; Pamungkas & 
Rusdiarti, 2017; Pulungan, 2017; Sugandi, 2008; 
Sukamto, 2005).

Pada hari ini tanggal 13 Juni 2019, Komisi 
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 
mengingat kembali peristiwa pembunuhan 
terhadap warga Desa Wonoboi, Wasior, Papua. 
Peristiwa ini masih menyisakan duka untuk 
keluarga korban karena belum adanya kepastian 
hukum dan juga masih abainya pemerintah 
memenuhi kewajibannya untuk melakukan 
pemulihan kepada korban dan keluarga korban. 
Bagi para korban, peristiwa Wasior telah 
menyisakan trauma berkepanjangan. Korban dan 
keluarga korban harus merasakan kekecewaan 
karena tidak selesainya kasus pelanggaran HAM 
berat serta penggunaan pendekatan militeristik 
(Pulungan, 2017; Sukamto, 2005).
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Gambar unjukrasa menuntut keadilan yang dilakukan 

oleh warga Papua atas peristiwa Wasior 2001 (Sumber: 

Dokumentasi CNN Indonesia, 2017).

Peristiwa Wasior terjadi pada 13 Juni 
2001. Konflik ini diduga disulut oleh tindakan 
terduga aparat Brimob Polda Papua melakukan 
penyerbuan kepada warga Desa Wonoboi, Wasior, 
Manokwari, Papua. Penyerbuan itu dipicu oleh 
terbunuhnya lima anggota Brimob dan satu orang 
sipil di perusahaan PT Vatika Papuana Perkasa. 
Menurut laporan Kontras perusahaan kayu PT 
VPP dianggap warga mengingkari kesepakatan 
yang dibuat untuk masyarakat (Sukamto, 2005). 

Masyarakat lantas mengekspresikan 
tuntutan mereka dengan menahan speed boat 
milik perusahaan sebagai jaminan, setelah 
memberikan toleransi sekian waktu lamanya. 
Aksi masyarakat ini dibalas oleh perusahaan 
dengan mendatangkan Brimob untuk melakukan 
tekanan terhadap masyarakat. Masyarakat lantas 
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mengeluhkan mengenai perilaku perusahaan 
dan Brimob ini lantas disikapi oleh kelompok 
TPN/OPM dengan kekerasan. Saat PT VPP tetap 
tidak menghiraukan tuntutan masyarakat untuk 
memberikan pembayaran pada saat pengapalan 
kayu, kelompok TPN/OPM menyerang sehingga 
menewaskan lima orang anggota Brimob dan 
seorang karyawan perusahaan PT VPP serta 
membawa kabur enam pucuk senjata milik 
anggota Brimob. Saat aparat setempat melakukan 
pencarian pelaku, terjadi tindak kekerasan 
berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan 
secara paksa hingga perampasan kemerdekaan di 
Wasior. Tercatat empat orang tewas, satu orang 
mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang 
dan 39 orang disiksa (Sukamto, 2005).

Gambar unjukrasa menuntut keadilan yang dilakukan 

oleh warga Papua atas peristiwa Wamena 2003 (Sumber: 

Dokumentasi CNN Indonesia, 2017).
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Peristiwa Wamena terjadi pada 4 April 2003.  
kala itu masyarakat sipil Papua sedang menga-
dakan Hari Raya Paskah, namun masyarakat 
setempat dikejutkan dengan penyisiran terhadap 
25 kampung oleh aparat TNI. Penyisiran dilakukan 
akibat  sekelompok  massa tak dikenal membobol 
gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. 
Penyerangan ini menewaskan dua anggota Kodim, 
yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben 
Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang luka 
berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari 
sejumlah pucuk senjata dan amunisi (Sugandi, 
2008; Sukamto, 2005).

Komnas HAM melaporkan kasus yang 
menyebabkan sembilan orang tewas, serta 38 
orang luka berat ini. Selain itu pemindahan paksa 
terhadap warga 25 kampung menyebabkan 42 
orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 
orang korban perampasan kemerdekaan secara 
sewenang-wenang. Penangkapan, penyiksaan, 
perampasan secara paksa menimbulkan korban 
jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa. 
Komnas HAM juga menemukan pemaksaan 
penandatanganan surat pernyataan, serta 
perusakan fasilitas umum, (gereja, poliklinik, 
gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian 
penduduk secara paksa (Sugandi, 2008; Sukamto, 
2005).
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Gambar unjukrasa menuntut keadilan yang dilakukan 

oleh warga Papua atas peristiwa Paniai 2014 (Sumber: 

Dokumentasi CNN Indonesia, 2017).

Selanjutnya, peristiwa Paniai bermula pada 
8 Desember 2014 tengah malam, saat sebuah 
mobil hitam melaju dari Enaro menuju Kota Madi, 
diduga dikendarai oleh dua oknum anggota TNI, 
dihentikan tiga remaja warga sipil. Ketiga remaja 
tersebut meminta lampu mobil dinyalakan karena 
warga sedang mengetatkan keamanan menjelang 
perayaan Natal waktu itu (Sukamto, 2005). 
Mereka pun menahan mobil tersebut. Tidak terima 
ditahan, terduga anggota TNI tersebut kembali ke 
Markas TNI di Madi Kota, dan kemudian mengajak 
beberapa anggota lainnya kembali ke Togokotu, 
tempat ketiga remaja tersebut menghentikan 
mereka. Mereka pun kembali dan mengejar tiga 
remaja tadi. Dua orang lari, satu lainnya dipukul 
hingga babak belur. Warga lalu melarikan anak 
yang terluka tersebut ke rumah sakit. Keesokan 
paginya warga Paniai berkumpul dan meminta 
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aparat melakukan pertanggung jawaban terhadap 
remaja yang dipukul. Warga berkumpul di 
lapangan Karel Gobay, namun sebelum dilakukan 
pembicaraan, aparat gabungan TNI dan Polri 
sudah melakukan penembakan ke warga. Empat 
orang tewas ditempat, 13 orang terluka dilarikan 
ke rumah sakit. Satu orang akhirnya meninggal 
dalam perawatan di rumah sakit Mahdi (Sukamto, 
2005).

Masih di tahun 2014, konflik terjadi 
di Kabupaten Mimika. Penangkapan dan 
penganiayaan sedikitnya dilakukan terhadap 
26 orang di Puncak Illaga. Penangkapan dipicu 
oleh peristiwa penembakan oleh gerakan pro-
kemerdekaan bersenjata Tentara Pembebasan 
Nasional Papua Barat (TPNPB) yang mengakibatkan 
2 anggota Brimob tewas. Dua anggota Brimob 
ditembak di depan kantor DPRD di Distrik Kago, 
Kabupaten Mimika pada 3 Desember 2014. Dalam 
kejadian itu, anggota TPNPB itu juga mengambil 
senapan serbu anggota Brimob tersebut. 
Menanggapi kejadian ini, aparat gabungan TNI dan 
Polri melakukan penelusuran dan penangkapan. 
Dilaporkan 15 rumah warga dibakar dalam 
peristiwa itu. Peristiwa ini juga menyebabkan 
24 orang ditangkap. Diduga mereka mengalami 
penganiayaan dan penyiksaan (Sukamto, 2005).



395  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

Gambar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang 

meresahkan warga masyarakat Papua (Sumber: Dokumentasi 

Merdeka Indonesia, 2018).

Peristiwa berdarah kembali terjadi di Papua 
awal Desember 2018. Pada hari Minggu tanggal 
2 Desember, puluhan karyawan PT Istaka Karya 
yang tengah mengerjakan proyek Jalan Trans 
Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Kabupaten 
Nduga,  tewas ditembak oleh kelompok kriminal 
bersenjata. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nduga, 
Alimin Gwijange, menjelaskan dalam peristiwa 
itu ada 24 orang tewas dibunuh oleh kelompok 
bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Bahkan 
selama proses evaluasi, aparat keamanan 
ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata. 
Aksi penyerangan kelompok separatis ini ternyata 
tak berhenti sampai di situ. Penyerangan kembali 
dilakukan terhadap tim gabungan yang tengah 
mengevakuasi jenazah Sertu Handoko pada hari 
Rabu tanggal 5 Desember. Dalam penyerangan 
ini, Bharatu Wahyu, anggota Brimob Kelapa Dua 
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Jakarta, tertembak saat kontak senjata pasukan 
gabungan Polri dan TNI dengan kelompok 
separatis di Yigi, Distrik Yall, Kabupaten Nduga 
(Wisnoe Moerti, 2018).

Tindak pidana

Dihukumnya korban pemerkosaan di bawah 
umur (15 tahun) oleh Pengadilan Negeri Muara 
Bulian, Jambi karena menggugurkan janinnya 
telah menggegerkan masyarakat. Bahkan kasus 
ini juga tidak luput dari pemberitaan media asing, 
diantaranya Washington Post yang menulis dengan 
judul “Indonesian teen raped by her brother jailed 

for abortion.” 

      Dalam kasus ini, pelaku yang juga di bawah 
umur ternyata merupakan kakak kandung 
korban, yang konon kabarnya di bawah pengaruh 
pornografi. Pada 19 Juli 2018, Pengadilan Negeri 
Muara Bulian telah menjatuhkan putusan berupa 
hukuman terhadap sang kakak 2 tahun penjara 
dan 3 bulan pelatihan kerja. Dan, sang adik, yang 
tidak lain merupakan korban, dihukum 6 bulan 
penjara dengan pelatihan kerja 3 bulan karena 
menggugurkan janinnya. 

      Masih segar juga di ingatan kita, kasus 
Fidelis Arie Sudewarto yang ditangkap oleh Badan 
Narkotika Nasional (BNN) karena menanam 39 
batang pohon ganja untuk pengobatan kista sang 
istri. Sang istri akhirnya meninggal dunia 32 hari 
setelah Fidelis ditangkap BNN. Rentetan kasus 
“orang kecil” yang tidak berdaya di depan hukum 
juga kita saksikan bersama, misalnya kasus 
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nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao, kasus 
pencurian sandal jepit oleh siswa di kota Palu, 
dan kasus cacing Sonari. 

Kasus-kasus tersebut menambah catatan 
buruk sejarah penegakan hukum pidana di 
Indonesia. Sebagai negara hukum yang menganut 
asas legalitas, aparat penegak hukum Indonesia 
acap kali menerapkan hukum pidana secara 
berlebihan. Padahal, esensi hukum pidana 
adalah ultimum remedium, yaitu sanksi hukum 
yang diterapkan apabila masih ada sanksi lain 
yang masih dapat digunakan. Sebaliknya, kasus-
kasus pidana “orang kecil” tersebut merupakan 
gambaran praktik penegakan hukum yang dinilai 

terlalu legalistik dan cenderung menghukum.

Penegakan hukum terkait dengan tindak pi-
dana dan penanganan pidana. Tingkat tindak 
pidana merupakan sebuah indikator penentu 
mengenai kual-
itas keamanan, 
kesejahteraan, 
dan kemakmu-
ran masyarakat 
sehingga besar 
kecilnya jumlah 
tindak pidana 
juga menggam-
barkan kemam-
puan penanga-
nan keamanan 
dan kondisi so-
sial dalam mas-
yarakat. Grafik 
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8.4 menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 sam-
pai dengan tahun 2016 tindak pidana di Indone-
sia meningkat tajam. Namun setelah tahun 2016 
mengalami penurunan. Jumlah pidana yang 
meningkat sejak tahun 2000 ini seiring dengan 
melebarnya ketimpangan ekonomi dan sosial yang 
terjadi di Indonesia sejak reformasi.

Apabila dilihat berdasarkan provinsi, maka 
nampak perbedaan jumlah tindak pidana antar 
provinsi. Untuk provinsi yang ada di Pulau Suma-
tra (Grafik 8.5), 
Sumatera Utara 
menjadi provinsi 
dengan jumlah 
tindak pidana 
terbesar. Lebih 
dari 30.000 ka-
sus pidana ter-
jadi di provinsi 
ini. Sedangkan 
provinsi dengan 
jumlah tindak 
pidana terkecil 
adalah Kepu-
lauan Bangka 
dan Belitung. 
Kategori tindak kejahatan yang terjadi di Suma-
tera Utara didominasi oleh pembunuhan, pen-
curian dan narkotika. Beberapa pengamat bu-
daya dan masyarakat menjelaskan bahwa faktor 
kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan 
ekonomi menjadi penyebab utama tingginya ang-
ka kriminalitas di provinsi ini yang mayoritas pen-
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duduknya adalah Suku Batak dan Melayu. Marak-
nya kriminalitas di Kota Medan tidak terlepas dari 
ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat, angka pen-
gangguran yang tinggi memaksa masyarakat 
melakukan kejahatan (Bangun & Sinulingga, 
2016). 

Selain itu hal yang saat ini sangat mempen-
garuhi peningkatan kriminalitas adalah marak-
nya peredaran 
gelap narkoba 
yang saat ini 
tergolong san-
gat tinggi juga 
m e n d o r o n g 
tingginya tin-
dakan kriminal. 
Sumatra Utara 
memiliki angka 
PDRB per ka-
pita sekitar 38 
juta setiap ta-
hunnya. Angka 
ini termasuk 
tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di 
Sumatera dan Jawa. Sayangnya, angka yang san-
gat tinggi ini tidak dibarengi dengan kemakmuran 
warga yang ada di sana. Bahkan di tahun 2016 ini 
ada lebih dari 1,4 juta warga di sana yang berada 
di bawah garis kemiskinan (Islam & Khan, 1986; 
Yusuf & Sumner, 2015).

Tingginya jumlah tindak pidana di Sumatera 
Utara ini berbanding lurus dengan tingginya risiko 
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kejahatan (crime rate). Sejak tahun 2000 sampai 
dengan 2018, crime rate di Sumatera Utara adalah 
tertinggi (Grafik 8.6). Walaupun angka ini sempat 
tergeser oleh Kepulauan Riau (antara tahun 2004 
sampai 2013) dan Kepulauan Bangka Belitung 
(antara tahun 2011 sampai 2012). Di Sumatera, 
Riau, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung 
adalah provinsi dengan crime rate terendah sela-
ma periode tersebut. Di tiga provinsi tersebut ra-
ta-rata resiko penduduk terkena tindak pidana 
pada angka 100-150 artinya per 100.000 pen-
duduk ada sekitar 100-150 orang yang berisiko 
menjadi korban kejahatan. Sedangkan di Suma-
tera Utara dan Sumatera Barat, angka crime rate 

melebihi 200 per 100.000 penduduk.

Di Jawa, DKI Jakarta menjadi provinsi yang 
jumlah tindak pidana terbesar (Grafik 8.7). DKI 
Jakarta adalah salah satu provinsi terkaya di 
Indonesia. Di 
tahun 2019, 
Upah Minimum 
Provinsi (UMP) 
DKI Jakarta tel-
ah mencapai 
Rp3 ,940 ,973 . 
Jadi, bukanlah 
hal yang meng-
herankan jika 
ibu kota Indo-
nesia ini memi-
liki rata-rata 
pendapatan per 
kapita tertinggi 



401  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

di Indonesia, yaitu Rp4,486,487. Tingginya angka 
pendapatan perkapita ini menarik perhatian para 
investor. Bahkan, nilai modal asing yang mengalir 
ke Jakarta hingga Juni 2019 mencapai Rp180 
triliun. Namun demikian, setiap tahunnya lebih 
dari 40.000 tindak pidana terjadi di provinsi ini. 
Jumlah ini bahkan terbesar di Indonesia. Tindak 
pidana terbanyak dilakukan di DKI Jakarta ada-
lah pidana pencurian. Catatan Polda Metro Jaya 
menyebutkan  rata-rata ada sembilah kasus pen-
curian terjadi di Provinsi ini. 

Mengapa tindak pidana tinggi di DKI Jakarta? 
Beberapa pengamat menjelaskan faktor ekonomi 
dan sosiologi yang menjadi penyebabnya. Dari sisi 
ekonomi, tingginya angka pengangguran menjadi 
penyebab tingginya tindak pidana di provinsi ini, 
sedangkan dari sisi sosiologi hilangnya modal 
sosial pada masyarakat Jakarta yang hidupnya 
sangat individualis menjadi penyebabnya. 
Berbeda dengan daerah-daerah pedesaan lainnya 
di Indonesia yang masih kaya akan modal sosial 
dimana antara anggota masyarakatnya mengenal 
satu dengan yang lainnya, karateristik masyarakat 
seperti ini sudah hampir tidak ditemukan di 
Jakarta. Di lingkungan masyarakat seperti ini 
tindak kejahatan mudah terjadi karena tidak 
ada pengawasan yang kuat yang muncul dalam 
masyarakat (Kuncoro, 2004; Sahetapy, 1983; 
Sudiadi, 2015; Todotua & Hendarto, 2016). 

Kondisi ini berbeda dengan apa yang terjadi 
di Bali, Banten dan DI Yogyakarta yang memiliki 
jumlah tindak pidana paling rendah di Jawa dan 
bahkan di Indonesia. Modal sosial yang kuat serta 



402  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

kontrol budaya 
yang berkem-
bang dan diper-
tahankan da-
lam masyarakat 
menyebabkan 
tindak pidana di 
masyarakat Bali, 
Banten dan Yog-
yakarta rendah. 
Grafik 8.8 selan-
jutnya menjelas-
kan perkemban-
gan crime rate di 
provinsi-provinsi 
yang ada di Jawa. Fenomena yang menarik terja-
di di DI Yogyakarta dimana crime rate di provin-
si ini mengalami fluktuasi semenjak tahun 2000 
dan meningkat tajam di tahun 2008 sampai den-
gan 2010. Beberapa pengamat menjelaskan ting-
ginya crime rate di DI Yogyakarta tidak terlepas 
dari masalah ketimpangan ekonomi dan sosial 
yang semakin melebar pada periode tersebut. Se-
bagaimana dijelaskan di bab sebelumnya Gini ra-
sio DI Yogyakarta mengalami peningkatan selama 
periode yang sama (Kuncoro, 2004).

Bagaimanakah dengan tindak pidana di Nusa 
Tenggara. Grafik 8.9 menunjukkan perkembangan 
jumlah tindak pidana di NTB dan NTT. Perkem-
bangan jumlah tindak pidana di kedua provinsi 
tersebut hampir menyerupai potret nasional. Ta-
hun 2000 sampai dengan 2006 meningkat setelah 
itu menurun. Jumlah tindak pidana di NTB lebih 
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besar diband-
ingkan jumlah 
tindak pidana 
di NTT. Resiko 
penduduk terke-
na kejahatan di 
NTB juga lebih 
besar dibanding-
kan di NTT. 

Menarik di 
cermati bah-
wa pada tahun 
2008  sampai 
dengan 2011, 
crime rate di NTT 

menurun drastis, sebaliknya di NTB meningkat ta-
jam. Setelah periode tahun tersebut, crime rate di 
NTB menurun, sebaliknya di NTT naik hingga an-
tara 2016 sam-
pai dengan 2018 
kedua provin-
si ini hampir 
memiliki crime 

rate yang sama.

Grafik 8.11 
menunjukkan 
jumlah tindak 
pidana di Kali-
mantan. Selama 
periode 2000 
sampai dengan 
2018, jumlah 
tindak pidana 
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terbanyak ter-
jadi di Kaliman-
tan Barat dan 
K a l i m a n t a n 
Timur. Semen-
jak tahun 2013, 
jumlah tindak 
pidana di Kali-
mantan Selatan 
juga meningkat 
tajam. Demiki-
an juga dengan 
crime rate yang 
menunjukkan 
K a l i m a n t a n 
Timur tertinggi, sebaliknya Kalimantan Tengah 
terendah. Tingginya angka tindak pidana dan 
kejahatan di Kalimantan Timur sering dikaitkan 
dengan kekayaan alam yang dimiliki serta posisi 
strategik Kalimantan Timur sebagai pusat perda-
gangan dan bisnis di Kalimantan. 

Hal ini mendorong terjadinya urbanisasi dan 
ketimpangan ekonomi. PDRB per kapita di Kali-
mantan Timur mencapai 155 juta rupiah setiap 
tahunnya. Angka ini hanya selisih sedikit dengan 
PDRB DKI Jakarta. Sumber utama PDRB tinggi 
Kalimantan Timur selama ini berasal dari sektor 
tambang batu bara, minyak bumi, dan juga gas 
alam. Selain sektor tambang, akhir-akhir ini pari-
wisata di kawasan Kalimantan Timur juga maju 
pesat. Namun ironisnya ada 212.920 penduduk 
miskin di Kalimantan Timur. Para penduduk mi-
skin ini sebagian besar hidup di pusat kota dan 
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perbatasan Indo-
nesia-Malaysia. 
Meski daerah 
tempat mereka 
tinggal sangat 
kaya raya, pen-
duduk di per-
batasan tetap 
saja masih mi-
skin dan men-
derita. Mereka 
tidak bisa hid-
up dengan baik 
karena keter-
batasan akses 

untuk pendidikan, kesehatan, dan juga minimnya 
infrastruktur.

Bagaimanakah dengan provinsi yang ada di 
Sulawesi? Grafik 8.13 menggambarkan perkem-
bangan jumlah tindak kejahatan di enam provin-
si yang ada di Sulawesi. Sulawesi Selatan adalah 
provinsi yang memiliki jumlah kasus pidana terbe-
sar, sedangkan Sulawesi Barat, Gorontalo dan Su-
lawesi Tenggara adalah provinsi terkecil. Perkem-
bangan jumlah tindak pidana di Sulawesi Selatan 
meningkat sepanjang tahun sejak tahun 2002. 
Sebaliknya di beberapa provinsi lainnya stagnan 
bahkan mengalami penurunan. Tingginya jumlah 
tindak pidana di Sulawesi Selatan sangat terkait 
dengan letak strategis provinsi ini sebagai pusat 
perdagangan dan bisnis sehingga menjadi tujuan 
urbanisasi di wilayah Indonesia bagian timur. 
Kota Makassar yang dikenal dengan sebutan Kota 
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Daeng ternyata 
menjadi surga 
bagi para pelaku 
kejahatan. Hal 
itu berdasarkan 
tingginya ka-
sus kriminalitas 
yang terjadi di 
kota tersebut. 
B e r d a s a r k a n 
data Kepoli-
sian Daerah Su-
lawesi Selatan 
dan Barat yang 
terangkum se-

jak Januari hingga Februari 2019, angka krimi-
nalitas yang terjadi di Kota Makassar meningkat. 
Hingga Februari 2019 saja, jumlah aksi kejahatan 
tercatat seban-
yak 478 kasus. 
Angka tersebut 
menempatkan 
Makassar pada 
peringkat per-
tama dibanding 
daerah lainn-
ya di Sulawesi 
Selatan. Keja-
hatan yang ter-
catat terdiri dari 
kasus penga-
niayaan berat, 
pembunuhan, 
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pencurian dengan pemberatan, pencurian den-
gan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, 
pencurian hewan ternak hingga kasus narkoba. 
Namun demikian apabila dilihat dari crime rate 

Sulawesi Selatan justru berada di tengah. Su-
lawesi Utara adalah provinsi dengan angka crime 

rate tertinggi. Perbedaan ini bisa jadi disebab-
kan oleh kepadatan penduduk yang berbeda di 
kedua provinsi tersebut sehingga secara rata-ra-
ta Sulawesi Utara memiliki crime rate lebih tinggi 
dibandingkan Sulawesi Selatan.

Grafik 8.15 menunjukkan jumlah tindak pi-
dana di Papua dan Maluku. Papua adalah provin-
si dengan jumlah tindak pidana terbesar. Sedang-
kan Maluku Utara dan Maluku memiliki jumlah 
tindak pidana terkecil. Jumlah tindak pidana di 
Papua menunjukkan perkembangan yang fluk-
tuatif dimana sejak tahun 2000 sampai dengan 

2013 mengalami 
peningkatan lalu 
setelah itu pada 
tahun 2014 
sampai dengan 
2016 mengalami 
penurunan yang 
tajam tetapi 
kemudian naik 
kembali pada 
tahun 2018. De-
mikian juga di 
Maluku men-
galami pening-
katan walaupun 
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tidak sebanyak 
yang terjadi di 
Papua. Jumlah 
tindak pidana 
di Maluku Utara 
menunjukkan 
jumlah yang 
stagnan dari ta-
hun ke tahun 
yang menggam-
barkan terwu-
judnya situasi 
yang kondusif 
di provinsi ini. 
Grafik 8.16 

menunjukkan crime rate di Papua dan Maluku. 
Pola crime rate hampir menyerupai pola perkem-
bangan jumlah tindak pidana. Papua dan Papua 
Barat memiliki crime rate tertinggi. Sebaliknya, 
Maluku Utara memiliki crime rate terendah. 

Penyelesaian tindak pidana

Penyelesaian tindak pidana menjadi tolok ukur 
keberhasilan penegakan hukum. Secara nasional 
persentase penyelesaian tindak pidana fluktuasi 
dari tahun ke tahun. Grafik 8.17 menunjukkan 
perkembangan penyelesaian tindak pidana di In-
donesia sejak tahun 2000 sampai dengan 2018. 
Selama periode tersebut kinerja pemerintah da-
lam menyelesaikan tindak pidana meningkat. Na-
mun semenjak tahun 2008 sampai dengan 2010 
mengalami penurunan hingga 10%. Sejak tahun 
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2010 meningkat 
kembali hingga 
mencapai an-
gka 65% di ta-
hun 2018. Naik 
turunnya kiner-
ja penyelesaian 
tindak pidana ini 
bisa jadi menun-
jukkan lemahn-
ya kepastian 
hukum di Indo-
nesia. Praktik 
p e n y e l e n g g a -
raan hukum di 

Indonesia yang belum sepenuhnya sesuai dengan 
cita-cita Indonesia.

Bagaimanakah dengan perkembangan penyele-
saian tindak pidana di masing-masing provinsi? 
Grafik 8.18 menunjukkan persentase penyele-
saian tindak pidana di Sumatra. Secara umum 
penyelesaian tindak pidana di Sumatra mengala-
mi stagnasi sejak tahun 2000. Sejak era reformasi 
tidak ada perkembangan yang cukup menggembi-
rakan di hampir seluruh provinsi yang ada di Su-
matera. Pada tahun 2018, Lampung dan Bengku-
lu adalah provinsi yang persentase penyelesaian 
tindak pidana tertinggi hampir mencapai angka 
80%, sedangkan NAD dan Sumatera Barat adalah 
provinsi yang persentase penyelesaian tindak pi-
dana terendah. Bahkan di NAD hanya sekitar 40%. 
Buruknya penegakan hukum di NAD tidak terle-
pas dari sejarah kelam provinsi ini dimana masih 
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sangat banyak 
kasus-kasus pi-
dana yang ter-
kait dengan pe-
merintah pusat 
maupun “Gera-
kan Aceh Merde-
ka” yang tidak 
kunjung usai. 

O t o n o m i 
daerah khusus 
juga telah mem-
berikan otonomi 
kepada pemerin-
tah NAD untuk 
menerapkan syariat atau hukum Islam. NAD mer-
upakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang 
menerapkan syariat yang mengacu pada ketentu-
an hukum pidana Islam, yang disebut juga hu-
kum jinayat. Namun demikian penerapan hukum 
jinayat masih menemui banyak persoalan. Di Aceh 
disamping adanya lembaga hukum formal yang 
menangani pelanggaran syariat Islam, juga ter-
dapat lembaga informal yaitu lembaga adat yang 
sangat berpengaruh pada pola kehidupan mas-
yarakat Aceh. Lembaga adat memiliki landasan 
hukum yakni Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang 
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat ser-
ta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga 
Adat. 

Grafik 8.19 menunjukkan perkembangan 
penyelesaian tindak pidana di Jawa dan Bali. 
Kondisi penyelesaian tindak pidana di Jawa dan 
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Bali cukup beragam. Beberapa provinsi menun-
jukkan adanya kemajuan, seperti DKI dan Bali. 
Beberapa provinsi mengalami justru mengala-
mi penurunan, seperti DI Yogyakarta dan Jawa 
Timur. Sedangkan provinsi lainnya tidak men-
galami perkembangan yang berarti. 

Lemahnya 
penye lesa ian 
tindak pidana 
di bebera-
pa provinsi di 
Jawa tidak ter-
lepas dari bu-
ruknya kinerja 
kejaksaan. Be-
berapa laporan 
m e n j e l a s k a n 
lemahnya kin-
erja kejaksaan 
dalam menan-
gani berbagai 
khususnya kasus terkait korupsi yang melibat-
kan penguasa dan elit politik. Kasus korupsi yang 
ditindaklanjuti pada tingkat penyelidikan oleh Ke-
jagung selama tahun 2018 lalu barulah 14 kasus 
saja dari 42 kasus yang ada di meja Jampidsus 
Kejagung. Padahal 42 kasus tersebut merupakan 
17 kasus korupsi sisa tahun kerja 2017 ditam-
bahkan dengan kasus korupsi yang masuk  sela-
ma tahun 2.000 lalu sebanyak 25 kasus. 

Peran jaksa menjadi sentral dan penting da-
lam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini 
dikarenakan jaksa yang berwenang menentukan 
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seorang tersangka sampai ke meja pengadilan 
atau tidak. Selain itu, jaksa juga bisa membuk-
tikan sedikitnya dua unsur perbuatan tindak pi-
dana korupsi seseorang (MacMillan, 2011). Hal 
pembuktian inilah yang sering menjadi alasan pi-
hak kejaksaan untuk menghentikan perkara. Jadi 
kunci dan masalahnya adalah sangat sedikitnya 
kasus yang dibawa oleh jaksa ke pengadilan. 

Selain itu, juga ada masalah di pengadilan. Da-
lam hal ini sering menemui masalah pembuktian. 
Pertama, karena memang kelemahan pada kinerja 
kejaksaan sendiri dalam melakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan. Kedua, kelemahan 
kinerja dan persepsi hakim dalam penanganan 
kasus-kasus korupsi (Schütte, 2012). Walaupun  
sudah diganti dengan asas pembuktian terba-
lik kalau dilakukan dengan penyidik yang sama, 
tetap tidak akan banyak hasilnya. Permasalahan-
nya memang akan tetap kembali kepada kinerja 
kejaksaan sendiri yang terkesan sangat tidak pro-
fesional (Kristiansen & Trijono, 2005; Sherlock, 
2002).

Grafik 8.20 menunjukkan persentase penyele-
saian tindak pidana di NTB dan NTT. Kondi-
si penyelesaian tindak pidana di kedua provinsi 
tersebut semenjak tahun 2000 mengalami stag-
nasi. Pada tahun 2010-2011 memang terjadi pen-
ingkatan persentase penyelesaian tindak pidana 
di NTT, namun setelah itu menurun secara dras-
tis. Demikian pula kondisi penyelesaian tindak 
pidana di Kalimantan sebagaimana terlihat pada 
Grafik 8.21. Perkembangan penyelesaian tindak 
pidana di Kalimantan juga tidak mengalami ke-
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majuan yang be-
rarti. Bahkan di 
beberapa provin-
si seperti Kali-
mantan Timur 
dan Kaliman-
tan Barat pada 
periode 2010-
2012 mengala-
mi penurunan 
drastis. Pada 
tahun 2018, ra-
ta-rata penyele-
saian tindak pi-
dana di ke lima 
provinsi yang ada di Kalimantan adalah sekitar 
78-79%. Artinya masih ada sekitar 20% atau satu 
diantara lima kasus yang tidak dapat diselesaikan. 

Grafik 8.22 dan 
8.23 menunjuk-
kan persentase 
p e n y e l e s a i a n 
tindak pidana 
di enam provin-
si yang ada di 
Sulawesi serta 
seluruh provin-
si yang ada di 
Papua dan Ma-
luku. Nampak 
tidak adanya 
perubahan yang 
berarti dalam 
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hal penyelesa-
ian tindak pi-
dana di semua 
provinsi. Ra-
ta-rata persen-
tase penyele-
saian tindak 
pidana berkisar 
antara 70-73% 
atau masih ada 
27-30% kasus 
yang tidak mam-
pu diselesaikan 
atau ada tiga 
dari sepuluh ka-

sus yang tidak dapat diselesaikan oleh aparat pen-
egak hukum. Kondisi penyelesaian tindak pidana 
di Papua dan Maluku jauh lebih parah dibanding-
kan provinsi lainnya di Indonesia. 

S e c a r a 
umum penyele-
saian tindak 
pidana tidak 
mengalami pe-
rubahan yang 
berarti bahkan 
di Papua, Papua 
Barat dan Ma-
luku mengala-
mi penurunan. 
Selain kelem-
bagaan pen-
egakan hukum 
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yang masih buruk, tidak adanya jaksa menjadi 
penyebab utama mengapa penyelesaian tindak pi-
dana di Papua, Papua Barat dan Maluku masih 
sangat rendah. 

Penutup

Potret praktek hukum di Indonesia masih sering 
berjalan diskriminatif. Tindakan represif nega-
ra masih terjadi. Begitu pula pelanggaran terha-
dap hak asasi manusia (HAM). Lemahnya kinerja 
hakim dan kejaksaan dalam menangani berbagai 
kasus khususnya kasus terkait korupsi yang mel-
ibatkan penguasa dan elit politik masih sering 
terlihat. Hukum kadang masih mengabdi kepada 
penguasa.
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BAB 9 DEMOKRASI 

DAN TATA KELOLA 

KELEMBAGAAN YANG BAIK

Tudjuan ekonomi terpimpin dalam bidang 

demokl’asi ialah mentjapai kemakmuran rakjat 

seluruhnja, dengan tiada menghilangkan 

keperibadian manusia. Masjarakat terletak 

dimuka. Tetapi manusia sebagai individu tidak 

lenjap sama sekali kedalam kolektivitet.

(Muhammad Hatta, Ekonomi Terpimpin, 1960, hal. 27)

Kurang tjerdas dapat diperbaiki dengan beladjar, 

kurang tjakap dapat dihilangkan dengan 

pengalaman. Namun tidak djudjur sulit diperbaiki 

(Bung Hatta)

Di negeri kita demokrasi belum lagi tegak dengan 

kokoh masih lebih berupa hiasan luar bersifat 

kosmetik daripada sikap yang melandasi 

pengaturan hidup yang sesungguhnya 

(Abdurahman Wahid, Presiden RI ke 4)

Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran 

dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus 

hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya 

proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju 

(Abdurahman Wahid, Presiden RI ke 4)
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Demokrasi dan tata kelola kelembagaan yang 
baik dipercayai sebagai alat utama mewujudkan 
keadilan sosial. Masyarakat dan negara yang 
adil hanya dapat diwujudkan jika negara 
dijalankan dari, oleh dan untuk rakyatnya. Bagi 
Indonesia, demokrasi adalah demi keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat. Sebagaimana tertuang 
dalam tujuan negara yaitu melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Untuk menjalankan demokrasi diperlukan tata 
kelola kelembagaan yang baik. Tata kelola kelem-
bagaan yang baik-pun tercipta ketika demokrasi 
dalam suatu negara berjalan sebagaimana mes-
tinya. Good governance merujuk pada pemerin-
tahan yang solid, bersih, jujur dan bertanggung 
jawab. Konsep good governance pada dasarnya 
mengacu kepada proses pengambilan keputusan 
dan pelaksanaannya yang merupakan konsensus 
bersama dan dapat dipertanggungjawabkan kepa-
da warga. Good governance di Indonesia muncul 
selama masa reformasi dengan tuntutan utama 
yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, ju-
jur dan terpercaya.

Dalam sejarah Indonesia yang telah lebih 
dari setengah abad ini, perkembangan demokra-
si mengalami pasang surut. Masalah pokok yang 
dihadapi bangsa ini adalah bagaimana mewujud-
kan kehidupan ekonomi yang adil dan merata da-
lam kehidupan sosial dan politik yang demokra-
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tis dalam masyarakat yang beraneka ragam suku 
adat serta budayanya. Masalah ini berkisar pada 
penyusunan suatu sistem politik dengan kepemi-
mpinan cukup kuat untuk melaksanakan pem-
bangunan ekonomi serta pembangunan karak-
ter bangsa, dengan partisipasi rakyat, sekaligus 
menghindarkan timbulnya diktator perorangan, 
partai maupun militer sebagaimana yang terjadi 
pada masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Era reformasi ditandai dengan kekuatan multi 
partai yang berusaha membangun perimbangan 
kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada 
masa reformasi ini peran partai politik menon-
jol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas 
baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekua-
saan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi 
tatkala pemilu memang demikian, namun dalam 
pelaksanaanya setelah pemilu banyak kebijakan 
pemerintah tidak mendasarkan pada kepentingan 
rakyat, melainkan lebih kearah pembagian kekua-
saan antara elit politik di pemerintah pusat mau-
pun daerah. Banyak pengamat yang mengatakan 
model demokrasi era reformasi ini kurang men-
dasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia.
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Gambar dinasti politik mewarnai demokrasi Indonesia pada 

era reformasi (Sumber: Dokumentasi Koalisi Pemilu Bersih, 

2019). Fenomena dinasti politik muncul menjamur di sejak era 

reformasi menggambarkan kehidupan demokrasi yang masih 

dikuasai oleh elit-elit politik. Ketika demokrasi dibangun oleh 

dinasti politik maka nilai-nilai keadilan sosial bagi masyarakat 

masih menjadi mimpi yang sulit diwujudkan.

Pada bagian ini kita akan membahas bersama-
sama demokrasi dan tata kelola kelembagaan 
di Indonesia. Kita awali dengan membahas 
perkembangan demokrasi Indonesia.
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Perkembangan demokrasi Indonesia 2009-2018

Pemerintah Indonesia menggunakan ukuran In-
dek Demokrasi Indonesia (IDI) untuk memotret 
perkembangan demokrasi dari waktu ke waktu. 
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan 
tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan 
tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik 
dan lembaga demokrasi. 

   BPS menggunakan empat sumber data dalam 
mengukur IDI yaitu review surat kabar lokal, 
review dokumen seperti peraturan daerah dan 
peraturan gu-
bernur, hasil 
Focus Group Dis-

cussion (FGD) 
dengan pihak 
terkait, serta 
wawancara den-
gan para pe-
mangku kepent-
ingan (BPS, 
2019). Grafik 
9.1 menunjuk-
kan perkemban-
gan IDI semen-
jak 2009 sampai 
dengan 2018. Selama periode tersebut, aspek ke-
bebasan sipil mengalami penurunan. Aspek lem-
baga demokrasi mengalami perbaikan walaupun 
di tahun 2016 sempat mengalami penurunan. Se-
dangkan aspek hak-hak politik meningkat cukup 
signifikan sejak tahun 2013.
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Apabila dilihat menurut variabel-variabel 
pembentuknya. Peran DPRD, partisipasi politik 
dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, 
peran peradilan yang independen dan peran partai 
politik masih memprihatinkan (Grafik 9.2). 

Peran DPRD sangat sentral dalam sistem 
desentralisasi dan demokrasi lokal di Indonesia 
saat ini. DPRD adalah unsur pemerintahan daerah 
yang berkewajiban untuk memperjuangkan 
aspirasi rakyat daerah sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 
tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang fungsi DPRD dalam legislasi, 
anggaran dan pengawasan. Alih-alih menjalankan 
fungsinya dengan baik, potret buruk DPRD sangat 
sering dijumpai di era reformasi. 

Kasus yang cukup menggemparkan adalah 
korupsi berjamaah anggota DPRD Kota Malang 
yang melibatkan 41 anggota DPRD beserta 
pimpinan dan walikotanya. Kasus yang sama juga 
terjadi di Sumatera Utara yang menyebabkan 38 
anggota DPRD Sumut periode 2009 sampai dengan 
2014. Demikian juga di DPRD Padang pada tahun 
2004 silam yang melibatkan 37 anggota dewan 
harus diadili karena menyelewengkan anggaran 
DPRD Kota Padang lebih dari 10,4 miliar.
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Grafik 9.2. Indek Demokrasi Indonesia 
Menurut Variabel 2009-2018

Tabel 9.1 menunjukkan perkembangan ind-
ikator IDI sejak tahun 2009. Selama periode terse-
but perkembangan yang menonjol terjadi pada in-
dikator kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai 
politik, pengaduan masyarakat mengenai penye-
lenggaraan pemerintahan, kualitas daftar pemilih 
tetap, perda yang merupakan inisiatif DPRD, serta 
persentase perempuan pengurus partai politik. 

Indikator-indikator seperti demonstrasi/
mogok yang bersifat kekerasan, ancaman/peng-
gunaan kekerasan oleh masyarakat yang meng-
hambat kebebasan berpendapat, ancaman/peng-
gunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berpendapat mengalami 
penurunan.
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Indikator-indikator yang kondisinya semakin 
memburuk sejak 2009 adalah kurangnya fasilitas 
sehingga penyandang difabilitas tidak dapat 
menggunakan hak pilih, kecurangan dalam 
penghitungan suara, tindakan/pernyataan 
pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, 
kelompok, keputusan hakim yang kontroversial, 
ancaman/penggunaan kekerasan dari satu 
kelompok terkait dengan ajaran agama, aturan 
tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis 
dan kelompok dan upaya penyediaan informasi 
APBD oleh pemerintah daerah. 

Hukum Indonesia sejatinya mendukung hak-
hak penyandang difabilitas untuk menikmati 
pesta demokrasi. Pada tahun 2011, pemerintah 
Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak 
Penyandang Disabilitas yang menjamin partisipasi 
penyandang disabilitas dalam kehidupan politik 
(Salim, 2016; Saputra, Jendrius, & Bakaruddin, 
2018). Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah 
menerbitkan panduan teknis yang mencakup 
ketentuan tentang akses pemilu bagi warga 
difabel, termasuk instruksi tentang desain Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) dan penyediaan bantuan 
seperti template huruf braille untuk mereka yang 
tidak bisa melihat.

Sayangnya, janji dari pedoman progresif 
tersebut hingga kini tidak terpenuhi. Dalam 
prakteknya, petugas TPS jarang menerima 
pelatihan yang memadai tentang kebutuhan para 
difabel pada hari pemilihan umum. Dalam proses 
pemungutan suara, KPU hanya menyediakan 
template braille untuk pemilihan Dewan Perwakilan 
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Daerah (DPD), dengan berdalih adanya masalah 
teknis yang berkaitan dengan ukuran huruf 
sehingga tidak mungkin menyediakan template 
untuk pemilihan legislatif (Dewan Perwakilan 
Rakyat/DPR) maupun pemilihan kepala daerah 
lainnya. Ketika template braille tidak disediakan 
atau pemilih tunanetra tidak dapat membaca, 
pemilih berhak meminta untuk didampingi 
oleh orang yang dipercaya yang mereka pilih 
sendiri. Akan tetapi, Peraturan KPU tahun 2013 
menyatakan bahwa prosedur pemungutan suara 
harus disaksikan oleh petugas TPS (Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS), 
sehingga kerahasiaan suara mereka tidak ada 
(Saputra et al., 2018).

Gambar warga difabel berpartisipasi dalam Pemilu (Sumber: 

Dokumentasi Metro TV News, 2018). Tidak tersedianya 

template braille menyebabkan warga difabel tidak bisa 

menggunakan hak pilihnya dengan rahasia.
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Demokrasi Indonesia juga ditandai oleh 
ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 
kelompok organisasi masyarakat tertentu. Alih-
alih membuat situasi masyarakat damai, aksi 
persekusi telah membuat masyarakat resah. 
Ancaman dan pelanggaran kebebasan berpendapat 
yang dilakukan masyarakat juga masuk sebagai 
tindakan persekusi atau aksi sewenang-wenang 
terhadap seseorang atau sekelompok warga 
tanpa rasa keadilan atau kemanusiaan. Beberapa 
catatan melaporkan bahwa dalam 3 tahun 
terakhir, kasus persekusi meningkat cukup tajam 
di Indonesia. Mereka memperlihatkan tiga tren 
terbesar persekusi dalam perkara berujar dan 
berpendapat, yaitu berupa pelarangan (24 kasus), 
intimidasi (21 kasus), dan pembubaran paksa (19 
kasus) (Azali, 2017; Cheetham, 2016; Hidayah, 
2018).

Gambar ancaman kekerasan yang mengatasnamakan 

agama oleh organisasi masyarakat tertentu menjamur di era 

demokrasi Indonesia (Sumber: Dokumentasi Tirto, 2018)
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Persekusi yang terjadi tidak hanya dilakukan 
individu atau kelompok kecil, tetapi juga oleh 
organisasi masyarakat. South East Asia Freedom 

of Expression Network (SAFE Net) mencatat dari 
Januari 2015 hingga Februari 2018, ada 65 kali 
pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi di 
Indonesia. Pelanggaran tersebut berupa intimidasi, 
pelarangan, perusakan, interogasi, penangkapan, 
pembredelan, dan pembubaran paksa. Dari 
jumlah tersebut, 32 diantaranya dilakukan oleh 
ormas meliputi ormas kekerasan (FPI, FUI dan 
GPK), ormas agama (Banser NU dan GP Ansor), 
dan ormas kepemudaan (Pemuda Pancasila dan 
FKPPI) (Cheetham, 2016; Freedom House, 2014; 
United States Commission on International 
Religious Freedom, 2014). 

Laporan United States Commission on Inter-

national Religious Freedom (2014) menyebutkan 
bahwa Indonesia masih memberikan toleran-
si dan kadang-kadang secara aktif mendukung 
upaya kelompok ekstremis untuk menghentikan 
pertumbuhan agama minoritas seperti Sunni. 
Aksi persekusi menerbitkan ketakutan untuk ber-
pendapat dan berekspresi secara bebas yang dija-
min dalam negara demokrasi. Padahal kebebasan 
berekspresi seseorang dijamin dalam Undang-Un-
dang Pasal 28 (E) UUD 1945, yang berbunyi “Se-
tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ini 
merupakan bentuk ancaman terhadap demokrasi 
dan keadilan  pemenuhan hak-hak sipil di Indo-
nesia. 



433  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

Bagaimana dengan perkembangan demokra-
si di masing-masing provinsi di Indonesia? Tabel 
9.2 menunjukkan perkembangan IDI menurut 
Provinsi semenjak tahun 2009 sampai dengan 
2018. NTB, Aceh, Kalimantan Selatan, DIY dan 
Bali adalah provinsi dengan perkembangan IDI 
terbaik. Sedangkan Papua, Jambi, Papua Barat, 
Jawa Barat dan Kalimantan Tengah adalah 
provinsi dengan perkembangan IDI paling buruk. 
Ironisnya selama periode tersebut pembangunan 
IDI justru menurun. Dilihat dari peringkat tahun 
2018, DKI Jakarta, NTT dan Bali adalah provinsi 
dengan IDI tertinggi. Sedangkan Papua Barat dan 
Papua terendah. 

Capaian buruk pembangunan demokrasi di 
tanah Papua ini melengkapi catatan buruk pem-
bangunan sektor lainnya. Masih sering terjadinya 
ancaman kekerasan aparat kepada masyarakat 
serta ancaman-ancaman dari masyarakat ke mas-
yarakat yang berkaitan dengan isu suku dan ag-
ama menyebabkan demokrasi di tanah Papua ti-
dak kunjung membaik.

Tabel 9.3 menunjukkan perkembangan aspek 
kebebasan sipil menurut provinsi.  Sebagian be-
sar  provinsi mengalami kemunduran dalam hal 
perkembangan aspek kebebasan sipil. Kondisi ter-
buruk dirasakan oleh warga yang tinggal di Jambi, 
Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Bengku-
lu dan Sulawesi Tenggara. Justru NAD dan NTB 
yang perkembangan aspek kebebasan sipil meng-
gembirakan.
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Berbeda dengan aspek kebebasan sipil, aspek 
hak-hak politik justru mengalami perkemban-
gan. Tabel  9.4 menjelaskan perkembangan aspek 
hak-hak politik menurut provinsi pada periode 
yang sama. Hanya lima provinsi yang mengalami 
kemunduran yaitu NAD, Riau, Jawa Barat, Kali-
mantan Utara dan Kalimantan Tengah. Provinsi 
terbaik dalam pembangunan aspek-aspek hak 
politik adalah Kepulauan Bangka Belitung, Su-
lawesi Tenggara, DKI Jakarta, DIY dan Sulawe-
si Selatan. Demikian juga dengan aspek lemba-
ga demokrasi menunjukkan perkembangan yang 
menggembirakan sejak tahun 2009 (Tabel 9.5). 
Sebagian besar provinsi mengalami perkemban-
gan, hanya Papua Barat, Sumatra Utara, Papua, 
Jawa Barat dan Kepulauan Riau yang mengalami 
kemunduran.

Tabel 9.2. Indek Demokrasi Indonesia Menurut 
Provinsi 2009-2018

Provinsi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-09

Nusa Tenggara 
Barat

58.12 58.13 54.49 57.97 57.22 62.62 65.08 65.41 76.04 73.63 15.51

Aceh 66.29 65.36 55.54 54.02 63.56 72.29 67.78 72.48 70.93 79.97 13.68

Kalimantan 
Selatan

66.63 70.94 66.47 61.13 63.71 70.84 74.76 73.43 76.25 79.92 13.29

DI Yogyakarta 67.55 74.33 71.67 72.96 72.36 82.71 83.19 85.58 83.61 80.82 13.27

Bali 70.35 72.44 74.20 71.75 72.22 76.13 79.83 78.95 78.80 82.37 12.02

DKI Jakarta 73.91 77.44 77.81 77.72 71.18 84.70 85.32 70.85 84.73 85.08 11.17

Nusa Tenggara 
Timur

71.64 72.05 72.34 72.67 73.29 68.81 78.47 82.49 75.51 82.32 10.68

Jawa Timur 62.49 55.12 55.98 54.99 59.32 70.36 76.90 72.24 70.92 72.86 10.37

Sulawesi 
Tenggara

64.29 54.79 57.56 57.26 52.61 70.13 69.44 71.13 68.51 74.32 10.03

Sulawesi 
Selatan

61.48 56.67 65.31 68.55 65.20 75.30 67.90 68.53 70.79 70.88 9.40
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Sulawesi 
Tengah

66.02 66.63 64.00 64.97 64.50 74.36 76.67 72.20 69.79 75.29 9.27

Sulawesi Utara 70.94 65.94 71.19 76.50 73.11 83.94 79.40 76.34 75.76 77.77 6.83

Sumatera 
Barat

60.29 63.04 65.02 60.82 54.11 63.99 67.46 54.41 69.50 67.06 6.77

Maluku 69.07 69.51 68.38 59.68 66.23 72.72 65.90 78.20 77.45 75.51 6.44

Kep. Bangka 
Belitung

67.01 65.94 67.13 69.37 68.79 75.32 72.31 83.00 80.11 73.43 6.42

Bengkulu 64.76 70.78 71.36 61.70 59.17 71.70 73.60 74.23 72.73 70.71 5.95

Banten 67.98 60.60 67.37 65.29 69.79 75.50 68.46 71.36 73.72 73.78 5.80

Jawa Tengah 66.45 63.42 65.59 63.79 60.84 77.44 69.75 66.71 70.85 72.17 5.72

Kep. Riau 73.61 62.89 70.78 65.61 66.50 68.39 70.26 72.84 76.33 79.19 5.58

Indonesia 67.30 63.17 65.48 62.63 63.72 73.04 72.82 70.09 72.11 72.39 5.09

Maluku Utara 67.21 59.92 59.17 66.83 64.06 67.90 61.52 73.27 70.73 72.10 4.89

Sumatera 
Selatan

72.52 73.65 67.92 73.17 67.12 74.82 79.81 80.95 74.04 77.14 4.62

Sumatera 
Utara

60.20 63.45 66.15 58.51 58.80 68.02 69.01 67.37 68.08 64.33 4.13

Kalimantan 
Barat

72.38 69.32 74.86 65.38 67.52 80.58 76.40 75.28 79.13 76.14 3.76

Sulawesi Barat 67.99 68.82 66.36 63.65 64.02 76.69 68.25 72.37 67.74 71.46 3.47

Riau 75.85 71.45 70.65 67.00 68.37 68.40 65.83 71.89 73.41 77.59 1.74

Kalimantan 
Timur

72.31 73.04 66.37 71.23 68.13 77.77 81.24 73.64 72.86 73.88 1.57

Lampung 67.47 67.80 74.08 72.26 63.13 71.62 65.95 61.00 72.01 68.67 1.20

Kalimantan 
Utara

80.16 76.98 81.06 81.07 0.91

Gorontalo 73.50 64.97 62.77 59.37 67.21 73.82 76.77 77.48 73.92 72.59 -0.91

Papua 63.80 60.26 59.05 60.71 60.92 62.15 57.55 61.02 61.34 62.20 -1.60

Jambi 71.00 65.88 70.46 68.81 64.41 71.15 70.68 68.89 74.12 68.71 -2.29

Papua Barat 63.06 67.75 61.78 65.70 60.70 65.65 59.97 60.35 62.76 58.29 -4.77

Jawa Barat 71.07 59.41 66.18 57.05 65.18 71.52 73.04 66.82 68.78 65.50 -5.57

Kalimantan 
Tengah

77.63 71.10 76.28 65.78 64.15 79.00 73.46 74.77 76.12 71.27 -6.36
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Tabel 9.3. Perkembangan Aspek Kebebasan Sipil 
Menurut Provinsi 2009-2018

Provinsi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-09

Aceh 64.42 69.98 58.65 60.16 71.78 69.76 74.81 92.92 87.27 96.79 32.37

Nusa Tenggara 
Barat

68.05 67.22 55.45 58.31 59.68 58.73 51.59 65.06 79.40 78.28 10.23

DKI Jakarta 91.65 92.46 89.94 88.11 88.72 91.72 89.64 81.11 87.73 95.09 3.44

Kalimantan 
Selatan

68.24 67.74 56.33 49.51 58.03 58.43 54.15 61.04 60.16 69.26 1.02

Bali 93.97 94.10 95.44 94.18 92.55 92.16 94.42 96.94 95.51 94.72 0.75

Kalimantan 
Utara

98.10 100.00 98.57 97.36 -0.74

Nusa Tenggara 
Timur

95.55 95.55 96.79 91.06 95.59 85.92 93.19 96.25 79.69 94.00 -1.55

DI Yogyakarta 92.15 91.24 87.22 87.39 90.78 86.25 90.41 90.00 93.25 90.60 -1.55

Sulawesi Utara 92.23 92.98 98.44 95.64 92.44 93.56 86.71 96.31 90.87 88.90 -3.33

Kalimantan 
Barat

98.29 99.17 97.15 92.37 97.54 98.44 96.81 83.29 97.15 93.87 -4.42

Kep. Riau 96.22 87.04 87.15 82.68 80.08 82.47 80.16 85.43 90.84 91.05 -5.17

Jawa Timur 83.30 78.48 71.58 80.97 71.37 81.62 85.26 73.73 78.98 77.21 -6.09

Riau 93.14 91.02 83.12 80.21 77.71 74.35 66.46 71.78 82.03 86.88 -6.26

Sulawesi Barat 93.82 94.48 94.80 88.67 88.51 90.22 81.88 82.89 73.56 87.41 -6.41

Sulawesi 
Tengah

98.51 92.19 92.23 93.43 90.03 86.56 94.60 80.39 90.04 91.90 -6.61

Kalimantan 
Timur

98.22 97.79 91.84 97.16 92.14 93.28 93.07 78.25 83.33 90.99 -7.23

Sumatera 
Utara

84.16 76.64 79.23 73.85 73.65 79.86 82.02 82.71 74.75 76.54 -7.62

Sumatera 
Barat

63.06 58.34 60.57 57.10 54.88 47.21 52.99 51.01 61.66 55.32 -7.74

Kalimantan 
Tengah

98.45 94.51 92.56 68.44 81.89 92.93 85.07 84.98 95.58 90.09 -8.36

Papua 92.83 90.72 87.73 91.11 90.21 85.69 82.72 92.15 89.09 84.36 -8.47

Indonesia 86.97 82.53 80.79 77.94 79.00 82.62 80.30 76.45 78.75 78.46 -8.51

Banten 95.46 83.17 80.41 79.20 81.39 81.10 74.28 83.47 85.16 86.59 -8.87

Jawa Tengah 86.48 84.83 84.05 75.03 79.18 87.87 79.44 66.06 69.07 76.21 -10.27

Sulawesi 
Selatan

82.94 78.19 80.97 87.07 81.30 86.27 69.38 75.54 77.48 72.44 -10.50

Jawa Barat 85.84 74.41 78.92 65.93 79.84 83.95 79.10 73.37 73.61 74.90 -10.94

Papua Barat 93.14 99.84 93.59 94.42 92.33 97.93 92.33 93.67 92.42 82.11 -11.03
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Maluku 92.77 96.22 90.70 76.05 81.52 90.85 76.04 87.17 81.78 81.38 -11.39

Sumatera 
Selatan

95.42 100.00 84.05 93.26 91.45 86.09 96.06 91.17 90.83 83.13 -12.29

Lampung 90.57 94.39 93.14 94.14 70.75 72.06 71.99 60.49 74.12 77.29 -13.28

Maluku Utara 93.61 92.59 90.04 88.15 83.67 76.90 73.53 92.27 90.19 78.94 -14.67

Sulawesi 
Tenggara

94.66 83.71 85.81 91.39 84.32 90.89 91.14 88.07 77.66 79.77 -14.89

Bengkulu 94.26 94.40 94.10 77.76 71.57 79.49 78.50 85.14 88.51 78.77 -15.49

Kep. Bangka 
Belitung

96.51 85.95 88.27 83.09 85.16 89.80 81.25 87.65 83.07 80.95 -15.56

Gorontalo 96.05 82.55 81.80 73.25 79.31 82.19 81.35 82.35 85.30 79.33 -16.72

Jambi 95.86 85.15 91.62 86.23 84.95 78.23 75.89 84.39 86.81 72.88 -22.98

Tabel 9.4. Perkembangan Aspek Hak-Hak Politik 
Menurut Provinsi 2009-2018

Provinsi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-09

Kep. Bangka 
Belitung

48.29 48.44 47.11 51.21 50.60 56.48 66.95 81.09 82.30 73.56 25.27

Sulawesi 
Tenggara

43.97 30.46 29.18 29.50 28.95 53.20 56.95 55.51 60.49 67.59 23.62

DKI Jakarta 52.20 56.19 58.32 62.52 55.08 73.94 83.19 67.54 80.86 75.43 23.23

DI Yogyakarta 52.52 55.96 52.35 55.52 50.65 76.07 77.98 81.59 82.31 75.07 22.55

Sulawesi 
Selatan

42.36 32.40 39.33 43.74 50.62 73.99 64.25 61.51 64.58 64.05 21.69

Sumatera 
Utara

41.26 57.42 59.47 49.82 49.50 61.97 62.17 62.29 62.29 62.61 21.35

Maluku 52.05 48.12 46.14 45.08 50.53 60.03 63.20 76.18 74.85 72.86 20.81

Kalimantan 
Selatan

62.63 72.66 64.25 52.59 56.35 76.45 85.77 83.58 81.09 83.03 20.40

Nusa Tenggara 
Timur

51.46 55.89 47.56 50.89 58.83 65.13 71.69 81.68 69.75 71.85 20.39

Bali 49.82 51.52 50.08 45.00 52.87 61.27 77.42 69.60 66.80 68.08 18.26

Kep. Riau 59.47 39.80 56.00 49.98 49.63 58.35 65.01 71.28 71.45 77.54 18.07

Sumatera 
Selatan

56.07 55.17 49.41 55.21 50.32 63.57 78.79 81.94 63.90 73.12 17.05

Jawa Timur 50.96 42.06 40.32 36.17 35.43 56.29 67.44 76.49 60.98 67.45 16.49

Maluku Utara 46.30 30.82 32.61 50.13 48.94 60.61 61.00 61.79 65.84 62.39 16.09

Jawa Tengah 51.85 46.29 46.29 46.29 46.29 67.08 67.28 67.24 67.24 66.92 15.07
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Nusa Tenggara 
Barat

47.50 46.48 49.60 49.60 49.60 62.08 61.11 62.08 62.08 62.08 14.58

Jambi 50.41 48.14 46.27 46.60 41.91 54.01 62.12 65.63 62.08 62.76 12.35

Indonesia 54.60 47.87 47.54 46.33 46.25 63.72 70.63 70.11 66.63 65.79 11.19

Sulawesi Utara 58.50 44.90 52.86 58.65 62.55 80.89 77.92 70.42 72.12 69.53 11.03

Banten 49.47 38.70 44.57 51.03 51.03 63.68 63.72 68.30 63.87 60.11 10.64

Kalimantan 
Barat

53.46 45.19 49.34 37.18 49.36 63.12 65.57 75.70 76.36 64.01 10.55

Sumatera Barat 53.57 63.90 59.21 50.85 38.97 61.82 69.77 54.33 61.08 62.84 9.27

Sulawesi 
Tengah

45.90 51.82 37.01 37.65 36.78 59.01 68.85 67.89 55.88 54.94 9.04

Gorontalo 56.39 51.72 44.36 50.76 58.26 63.67 69.97 75.54 68.18 64.95 8.56

Bengkulu 54.03 64.35 59.47 48.93 49.28 63.98 68.45 63.84 59.42 62.18 8.15

Lampung 51.81 53.90 61.15 50.60 45.47 63.69 63.19 59.32 67.20 59.53 7.72

Kalimantan 
Timur

54.78 53.89 45.12 51.69 55.36 70.42 82.74 78.35 67.18 61.38 6.60

Papua 43.84 31.76 29.43 32.99 31.37 42.51 41.81 41.13 42.16 47.90 4.06

Papua Barat 37.09 44.24 43.99 45.74 35.93 39.29 39.48 38.05 39.05 40.11 3.02

Sulawesi Barat 53.09 47.22 42.65 35.92 44.05 63.64 61.16 69.02 60.84 55.05 1.96

Aceh 70.39 62.63 47.90 47.16 48.59 63.94 63.98 63.94 63.94 68.09 -2.30

Riau 65.40 47.19 52.90 47.16 52.19 59.74 66.61 77.98 66.57 62.77 -2.63

Jawa Barat 68.48 46.74 46.42 46.58 46.74 65.22 81.89 72.34 71.02 64.78 -3.70

Kalimantan 
Utara

83.65 66.64 68.54 75.80 -7.85

Kalimantan 
Tengah

60.50 56.05 54.73 51.05 50.69 66.42 68.31 70.66 56.69 50.46 -10.04

Tabel 9.5. Perkembangan Aspek Lembaga 
Demokrasi Menurut Provinsi 2009-2018

Provinsi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-09

Sulawesi Tengah 57.14 58.01 71.36 72.55 76.44 83.42 66.53 68.76 66.44 86.72 29.58

Bengkulu 44.70 51.29 61.63 61.79 59.28 74.16 75.61 77.01 74.03 74.13 29.43

Nusa Tenggara 
Barat

62.48 65.19 61.06 70.85 66.24 68.38 88.36 71.13 93.98 86.11 23.63

Jawa Timur 54.64 46.47 61.23 52.22 82.10 78.54 81.39 63.63 76.57 75.97 21.33

Sumatera Barat 67.48 67.59 79.83 81.32 77.17 88.56 82.01 58.82 92.72 88.52 21.04

Sulawesi 
Tenggara

58.37 57.06 67.11 58.44 50.32 70.92 61.99 74.66 69.74 78.16 19.79
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Riau 70.68 85.39 83.18 81.89 82.32 74.69 63.80 62.34 73.41 89.47 18.79

Sulawesi Barat 59.15 66.06 68.26 76.22 64.94 80.39 62.37 64.47 71.39 77.45 18.30

Kalimantan 
Selatan

70.95 72.25 82.76 89.33 82.54 77.53 83.17 72.89 88.79 88.37 17.42

DI Yogyakarta 60.48 82.25 82.81 82.52 83.69 88.82 82.38 86.37 73.55 77.66 17.18

Kalimantan 
Utara

52.05 64.48 78.93 68.95 16.90

Banten 62.83 66.99 87.18 70.42 85.00 87.22 68.66 60.99 74.98 79.40 16.57

Bali 73.24 78.43 85.79 86.01 77.38 79.56 65.31 71.18 76.85 89.55 16.31

Aceh 62.13 63.87 63.77 57.21 76.97 88.73 64.97 60.33 61.47 77.67 15.54

Sulawesi 
Selatan

64.88 68.17 86.87 84.66 68.10 63.58 71.84 70.86 72.23 79.75 14.87

Sulawesi Utara 63.91 65.34 66.03 80.77 65.56 76.68 72.53 60.62 62.54 76.86 12.95

Indonesia 62.72 63.11 74.72 69.28 72.24 75.81 66.87 62.05 72.49 75.25 12.53

Maluku Utara 67.23 65.06 62.56 66.55 63.40 68.16 47.25 67.59 54.02 78.92 11.69

Jawa Tengah 64.43 63.70 73.04 77.46 60.89 80.77 61.48 66.69 78.82 75.42 10.99

Nusa Tenggara 
Timur

73.63 68.15 80.97 84.15 68.23 53.12 70.73 66.46 79.39 84.28 10.65

Lampung 63.27 56.44 70.64 79.16 81.58 83.66 62.74 64.31 77.00 72.35 9.08

Sumatera 
Selatan

69.83 69.85 77.05 76.42 63.22 78.53 61.00 66.53 69.03 76.01 6.18

Maluku 66.30 69.89 75.61 62.27 71.95 70.09 57.43 70.13 76.15 72.32 6.02

Kalimantan 
Timur

67.57 72.34 68.10 69.68 58.20 69.94 63.99 60.36 68.72 72.22 4.65

Kep. Bangka 
Belitung

59.65 68.57 72.33 80.97 77.09 87.01 69.60 80.20 72.89 63.76 4.11

Gorontalo 72.32 63.90 68.08 55.59 66.22 79.41 81.81 74.42 68.73 76.26 3.94

Kalimantan 
Barat

69.85 70.11 87.38 76.23 58.61 85.84 67.95 64.54 60.85 73.08 3.23

Kalimantan 
Tengah

78.69 65.57 90.04 85.82 63.21 81.48 67.05 68.43 82.50 80.65 1.96

DKI Jakarta 86.09 92.30 93.50 88.81 74.69 92.97 83.26 63.19 87.12 87.82 1.73

Jambi 72.43 69.81 82.27 82.18 74.34 89.48 77.72 54.48 77.27 72.92 0.49

Kep. Riau 67.62 69.20 73.66 68.95 76.21 66.61 66.13 59.48 65.82 66.90 -0.72

Jawa Barat 56.61 60.67 81.55 62.51 76.05 65.89 51.37 49.79 59.16 54.80 -1.81

Papua 58.97 67.22 70.04 66.50 71.01 63.75 50.87 53.45 56.91 57.05 -1.92

Sumatera Utara 60.14 56.45 60.31 53.01 54.90 62.75 63.52 56.13 68.87 51.69 -8.45

Papua Barat 66.48 64.73 50.03 61.27 60.26 66.93 51.81 53.85 63.14 57.21 -9.27
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Gender dan demokrasi di Indonesia

Isu gender menjadi perhatian penting dalam 
demokrasi khususnya dalam konteks kuatnya 
budaya patriarhi dalam masyarakat termasuk 
dalam kehidupan demokrasi dan politik. Di 
dalam demokrasi dan politik, keterlibatan semua 
warga negara baik laki-laki maupun perempuan, 
terutama di lembaga legislatif sangat penting 
sebagai bentuk representasi demokrasi. 

   Partisipasi perempuan dalam politik dan 
publik merupakan salah satu pondasi bagi 
terlaksananya demokrasi seutuhnya. Lebih jauh 
lagi, apabila perempuan diberikan peran dalam 
pembuatan kebijakan maka akan memberi 
kontribusi sangat besar pada kesetaraan gender. 
Representasi perempuan sangat dibutuhkan 
karena pengalaman dan kepentingan perempuan 
berbeda dengan laki-laki. Untuk mewujudkannya 
dibutuhkan adanya perubahan struktur politik 
yang mampu mengakomodasi hal tersebut (Cesari 
& Casanova, 2017; Davies & Hefner, 2018; Rinaldo, 
2019).

Komitmen negara tentang kewajiban kuota 
30 persen bagi calon legislatif perempuan adalah 
salah satu capaian penting dalam perjalanan 
demokrasi Indonesia di era reformasi. Aturan 
tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU 
No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 
12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 
DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan 
terkait Pemilu tahun 2009. 
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UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada 
partai politik untuk menyertakan keterwakilan 
perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun 
kepengurusan partai di tingkat pusat. Angka 
30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa jumlah 
minimum 30 persen keterwakilan perempuan 
memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan 
membawa dampak pada kualitas keputusan yang 
diambil dalam lembaga publik. UU No. 10 Tahun 
2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 
30 persen keterwakilan perempuan pada 
kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut 
harus dipenuhi setiap partai politik agar dapat 
ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait 
keterwakilan perempuan tertuang dalam UU 
No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur 
tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 
bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bakal 
calon legislatif perempuan.

Bagaimanakah dengan partisipasi politik 
perempuan di Indonesia? Tabel 9.6 menunjukkan 
perkembangan anggota DPR berdasarkan jenis 
kelamin sejak tahun 1955 sampai dengan 2014. 
Seiring dengan waktu terjadi peningkatan jumlah 
maupun persentase perempuan di DPR. Namun 
angka ini masih jauh dari apa yang diharapkan 
oleh Undang-Undang yakni 30% keterwakilan. 
Apabila dibandingkan dengan rata-rata dunia, 
proporsi perempuan dalam parlemen di Indonesia 
masih jauh. Rata-rata dunia sebesar 23,6% 
perempuan yang menduduki kursi di parlemen. 
Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan negara 
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Asia maupun ASEAN, Indonesia lebih baik. Rata-
rata proporsi perempuan dalam parlemen di 
negara Asia dan ASEAN masing-masing sebesar 
19,7% dan 18,2%.

Tabel 9.6 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014

Tahun Pemilu Laki-Laki Perempuan Laki-laki + Perem-
puan

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1955 256 94,12 16 5,88 272 100

1971 429 93,26 31 6,74 460 100

1977 423 91,96 37 8,04 460 100

1982 418 90,87 42 9,13 460 100

1987 441 88,20 59 11,80 500 100

1992 438 87,60 62 12,40 500 100

1997 442 88,40 58 11,60 500 100

1999 456 91,20 44 8,80 500 100

2004 485 88,18 65 11,82 550 100

2009 460 82,14 100 17,86 560 100

2014 463 82,68 97 17,32 560 100

Apabila dilihat dari perkembangan partisipasi 
perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) selama delapan tahun terakhir justru 
mengalami penurunan (Tabel 9.7). Bahkan di 
beberapa provinsi mengalami kemunduran 
yang sangat besar. Partisipasi perempuan 
dalam parlemen di DI Yogyakarta, Papua Barat, 
Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka dan 
Belitung turun hingga 5-14%. Sedangkan di 
Maluku Utara, Riau, Papua, Aceh dan Gorontalo 
mengalami kenaikan walaupun masih jauh dari 
30% keterlibatan perempuan dalam parlemen 
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sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang. 
Beberapa catatan menunjukkan bahwa salah satu 
penyebab perempuan enggan menjadi anggota 
DPRD adalah faktor sosial budaya yang masih 
mengidentikkan kerja sebagai anggota DPRD 
erat dengan laki-laki dan politik. Selain itu faktor 
suami yang sering tidak memberi izin kepada 
istri untuk bekerja menjadi anggota parlemen 
(Ardiansa, 2017; Omara, 2004).

Tabel 9.7 Keterlibatan perempuan dalam parlem-
en menurut Provinsi, 2010-2018

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-10

Maluku Utara 8.89 8.89 8.89 8.89 9.09 13.89 16.28 17.78 20.45 11.56

Riau 18.18 18.18 21.82 21.82 27.69 27.69 27.69 28.13 28.13 9.95

Papua 7.14 7.14 8.93 7.14 12.96 12.73 12.73 10.61 16.36 9.22

Aceh 5.80 4.35 5.80 10.14 14.81 14.81 16.00 14.81 14.81 9.01

Gorontalo 20.00 20.00 20.00 17.78 26.67 28.89 28.89 29.55 28.89 8.89

Sulawesi Utara 24.44 26.67 28.89 28.89 28.89 36.36 37.78 38.64 33.33 8.89

Sulawesi Barat 11.11 11.11 11.11 11.11 13.33 15.56 17.78 20.00 17.78 6.67

Kalimantan 
Tengah

17.78 17.78 17.78 15.56 26.67 26.67 26.67 28.89 24.44 6.66

Sulawesi Tengah 18.18 18.18 20.00 20.00 15.56 15.56 20.00 20.00 24.44 6.26

Jambi 11.11 11.11 13.33 17.78 12.73 12.73 12.73 14.55 16.98 5.87

Kalimantan 
Selatan

10.91 14.55 16.36 12.73 14.55 16.36 12.70 12.73 16.36 5.45

Kalimantan Barat 5.45 5.45 7.27 7.27 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 5.32

Banten 18.82 18.82 17.65 17.65 17.65 18.82 18.82 20.00 23.53 4.71

Kep. Riau 13.33 15.56 11.96 13.33 13.33 13.33 16.28 17.78 17.78 4.45

Nusa Tenggara 
Timur

7.27 7.27 7.27 7.27 9.23 10.77 10.77 9.23 10.77 3.50

Sulawesi Selatan 16.00 16.00 16.00 16.00 17.65 18.82 21.18 21.18 19.05 3.05

Jawa Tengah 19.00 19.00 19.00 21.00 24.00 24.24 24.00 24.00 22.00 3.00

Sumatera Selatan 18.46 18.46 14.67 18.18 17.33 17.33 17.33 20.27 21.33 2.87

Sulawesi 
Tenggara

15.56 15.56 15.56 13.33 15.56 20.00 17.78 17.78 18.18 2.62
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Bali 7.27 7.27 7.27 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 1.82

Sumatera Utara 16.00 15.00 17.00 17.00 13.00 14.00 15.00 15.00 17.17 1.17

Nusa Tenggara 
Barat

9.09 10.91 10.91 10.91 9.23 9.23 9.38 9.23 9.23 0.14

Kalimantan Utara 20.00 20.00 14.29 11.43 20.00 0.00

Indonesia 17.49 17.49 18.04 18.04 17.32 17.32 17.32 17.32 17.32 -0.17

Sumatera Barat 12.73 12.73 12.73 12.73 9.23 9.23 10.77 10.77 10.77 -1.96

Jawa Barat 24.00 24.00 24.00 22.00 22.00 22.00 24.00 22.00 22.00 -2.00

Maluku 28.89 28.89 31.82 33.33 26.67 26.67 26.67 28.89 26.67 -2.22

Bengkulu 17.78 17.78 17.78 22.22 15.56 15.56 17.78 17.78 15.56 -2.22

Jawa Timur 18.00 18.00 18.00 19.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 -3.00

DKI Jakarta 23.40 24.47 24.47 27.17 17.92 17.92 18.87 18.87 19.81 -3.59

Lampung 18.92 18.67 20.00 17.57 14.12 13.10 13.10 14.12 14.12 -4.80

Kep. Bangka 
Belitung

11.11 11.11 11.11 11.11 8.89 8.89 4.44 6.67 4.44 -6.67

Kalimantan Timur 20.00 20.00 20.00 20.00 9.09 10.91 10.91 10.91 10.91 -9.09

Papua Barat 15.91 15.91 15.91 13.64 4.44 4.44 4.44 3.57 5.36 -10.55

DI Yogyakarta 26.42 26.42 21.82 21.82 10.91 12.73 10.91 12.73 12.73 -13.69

Tata kelola kelembagaan yang baik di Indonesia

Hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik    
sangat diidam-idamkan oleh segenap masyarakat 
Indonesia.    Salah satu agenda reformasi adalah 
terwujudnya pemerintahan yang baik   yaitu 
pemerintah yang bersih, jujur, terpercaya dan 
bertanggungjawab yang mampu melayani warga. 
Namun demikian harapan untuk terwujudnya 
pemerintahan yang baik ini nampaknya masih 
jauh dari harapan. Alih-alih proses demokrasi 
dan desentralisasi yang diharapkan untuk 
memperbaiki tata kelola pemerintahan, justru 
yang terjadi adalah sebaliknya. Pasca reformasi 
Indonesia justru dihadapkan pada fenomena 
meluasnya korupsi di daerah (Mietzner, 2018).
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Grafik 9.3 
menunjukkan 
perkembangan 
indek persepsi 
korupsi Indo-
nesia sejak ta-
hun 1995. Indek 
persepsi korupsi 
memiliki rent-
ang 0 sampai 
dengan 100. Se-
makin mendeka-
ti nilai 0 maka 
semakin tinggi 
korupsi, sebali-
knya semakin mendekati nilai 100 berarti korupsi 
semakin rendah atau pemerintah semakin bersih. 
Indek persepsi korupsi Indonesia semakin mem-
baik sejak tahun 1999.  Namun demikian masih 
sangat jauh dari angka 100. Indek persepsi In-
donesia bahkan lebih buruk dibandingkan neg-
ara-negara tetangga di Asia Tenggara khususnya 
Malaysia dan Singapura. 

Memang persoalan korupsi masih menjadi 
masalah besar di Indonesia pasca reformasi. Pem-
berian kewenangan dan kekuasaan kepada wakil 
rakyat dan pemerintah daerah melalui demokrasi 
dan desentralisasi telah menyeret parlemen dan 
birokrat dalam berbagai kasus korupsi. Grafik 9.4 
menunjukkan jumlah anggota DPR yang terjerat 
kasus korupsi sejak tahun 2004. Jumlah ang-
gota DPR yang terjerat korupsi meningkat tajam 
sejak tahun 2017. Fenomena ini selain menun-
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jukkan upaya 
penegakan hu-
kum yang sema-
kin baik, disisi 
lain menunjuk-
kan perilaku ko-
rup wakil rakyat 
yang semakin 
memprihatink-
an. Nampaknya 
kasus korup-
si wakil rakyat 
semakin tinggi 
menjelang ma-
sa-masa akhir 
parlemen dan masa-masa persiapan pemilihan 
umum. Tercatat selama tahun 2017 sampai den-
gan tahun 2018 yang merupakan periode akhir 
masa kerja DPR 2014-2019, jumlah anggota par-
lemen yang terjerat kasus korupsi semakin ban-
yak. Dimulai dari kasus terjeratnya ketua DPR RI 
Setyo Novanto dalam kasus e-KTP sampai den-
gan Taufik Kurniawan. Laporan ICW menunjuk-
kan bahwa kasus korupsi dilakukan pada ham-
pir seluruh partai politik yang ada di DPR Pusat 
baik PDI, PPP, PKB, Golkar, Demokrat, Hanura, 
Nasdem dan PKS. Korupsi sering dikaitkan den-
gan dilema demokrasi Indonesia yang membutuh-
kan ongkas yang sangat mahal, sehingga korupsi 
rawan dilakukan oleh partai politik dan parlemen 
(Schütte, 2012; Setiyono, Adnan, & Astrika, 2017).  

Lembaga manakah yang paling korup? Grafik 
9.5 menjelaskan daftar lembaga paling korup 
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tahun 2018. 
Menurut persep-
si masyarakat 
DPR dan DPRD 
adalah lemba-
ga paling ko-
rup. Setidaknya 
ada dua alasan 
mengapa mas-
yarakat mem-
p e r s e p s i k a n 
DPR dan DPRD 
adalah dua lem-
baga paling ko-
rup. Pertama, 
banyaknya kasus korupsi yang melibatkan ang-
gota legislatif baik di daerah maupun pusat. 

Kedua, kinerja lembaga legislatif dalam men-
jalankan fungsi utamanya, seperti legislasi, an-
ggaran, dan pengawasan maupun kinerja pem-
berantasan korupsi di internalnya masih buruk. 
Bahkan dalam perkembangan terakhir, DPR jus-
tru menjadi lembaga paling gencar yang meng-
inginkan revisi UU KPK. Sementara itu urutan 
selanjutnya adalah birokrat dan terakhir adalah 
korupsi yang dilakukan oleh tokoh agama. Selain 
dua alasan tersebut paparan berita korupsi ang-
gota DPR dan DPRD oleh berbagai media massa 
mempengaruhi persepsi masyarakat.

Lalu siapakah pejabat yang paling korup? 
Grafik 9.6 selanjutnya menunjukkan jumlah pe-
jabat terjerat tindak pidana korupsi selama tahun 
2018. Pejabat swasta paling banyak terjerat ko-
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rupsi. Setelah 
itu birokrat baik 
eselon I,II dan 
III. Anggota DPR 
dan DPRD men-
duduki urutan 
ketiga. Pihak 
swasta yang ter-
libat kasus ko-
rupsi pada um-
umnya dengan 
motif menyuap 
untuk mendapa-
tkan proyek 
negara. Namun 

demikian di beberapa kasus mereka menjadi 
korban pemerasan oknum pemerintah. Oknum 
pemerintah meminta imbalan uang agar proyek-
proyek yang dibiayai oleh anggaran negara dapat 
dimenangkan oleh swasta. 

Selain itu modus korupsi swasta sering terkait 
dengan kepentingan perusahaan atau korporasi. 
Misalnya kasus korupsi proyek KTP elektronik 
yang merugikan negara hingga Rp 2,3 Triliun. 
Dalam kasus ini meskipun KPK sudah menetapkan 
banyak tersangka namun masih belum bisa 
mengembalikan kerugian negara karena adanya 
perbuatan pengurus korporasi. Sering juga terjadi 
pengusaha yang menjadikan perusahaan sebagai 
tameng untuk melakukan tindak pidana korupsi. 
Contoh pejabat publik membuat perusahaan 
fiktif atau membuat perusahaan atas nama 
keluarga dan sahabat seperti yang dilakukan 



449  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

Nazaruddin ataupun Setya Novanto. Hampir 80% 
kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan 
perusahaan semacam ini. 

Grafik 9.7 menunjukkan modus korupsi yang 
dilakukan di Indonesia selama tahun 2018. Pal-
ing besar adalah penyuapan, selanjutnya adalah 
pengadaan ba-
rang dan jasa 
serta pencu-
cian uang. Se-
dangkan paling 
rendah adalah 
pungutan dan 
perizinan. Mo-
dus yang dilaku-
kan oleh oknum 
pengusaha ada-
lah menyuap 
pejabat publik 
yang pada um-
umnya terkait 
dengan korporasi miliki keluarga atau rekanan. 
Praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme 
semacam ini masih luas terjadi di era reformasi 
Indonesia.

Bagaimanakah dengan korupsi di birokrasi 
pemerintahan? Kasus korupsi di birokrasi 
pemerintahan tidak kalah mirisnya dibandingkan 
dengan yang terjadi di parlemen. Selama reformasi 
ada setidaknya empat korupsi besar yang 
melibatkan birokrasi pemerintah terbongkar. 
Pertama, kasus korupsi di Kabupaten Kotawaringin 
Timur dimana KPK secara resmi menetapkan 
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Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai 
tersangka atas kasus korupsi penerbitan Izin 
Usaha Pertambangan. Dalam kasus ini, negara 
mengalami kerugian hingga Rp 5,8 Triliun.  

Kedua, kasus Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia (BLBI) yang telah bergulir sejak lebih 
dari satu dasawarsa menjadi salah satu kasus 
korupsi terbesar di Indonesia. Hingga kini, kasus 
yang membelit sejumlah petinggi negara dan 
perusahaan besar ini masih juga belum menemui 
titik terang. BLBI adalah program pinjaman dari 
Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang 
mengalami masalah pembayaran kewajiban saat 
menghadapi krisis moneter 1998. Bank yang 
telah mengembalikan bantuan mendapatkan 
Surat Keterangan Lunas (SKL), namun akhirnya 
diketahui SKL itu diberikan sebelum bank 
tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan 
KPK, kerugian negara akibat kasus megakorupsi 
ini mencapai Rp 3,7 Triliun. 

Ketiga, kasus pengadaan E-KTP menjadi 
salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. 
Kasus yang menyeret Mantan Ketua Umum Partai 
Golkar Setya Novanto ini telah bergulir sejak 2011 
dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,3 
triliun. Setidaknya ada sekitar 280 saksi yang 
telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga 
kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai 
tersangka. Keempat, kasus proyek pembangunan 
Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana 
Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang juga 
tercatat menjadi salah satu kasus korupsi besar 
yang pernah ada. Nilai kerugiannya mencapai 
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Rp 706 miliar. Pembangunan proyek Hambalang 
ini direncanakan dibangun sejak masa Menteri 
Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dengan 
menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,2 Triliun. 
Proyek yang ditargetkan rampung dalam waktu 3 
tahun ini mangkrak hingga akhirnya aliran dana 
korupsi terendus KPK..

Korupsi di birokrasi pemerintah daerah 
semakin meluas dan semakin besar sejak era 
desentralisasi. Desentralisasi yang pada awalnya 
memiliki tujuan agar kebijakan dan pelayanan 
pemerintah lebih dekat dengan masyarakat di 
daerah serta sebagai upaya menjaga negara 
kesatuan Republik Indonesia, di banyak daerah 
justru berbuah korupsi. Kekuasaan dan uang 
rakyat yang ditransferkan pemerintah pusat ke 
daerah sering disalahgunakan oleh pejabat publik 
di daerah. 

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia seperti 
pedang bermata dua. Di satu sisi memungkinkan 
daerah untuk lebih memiliki kewenangan 
sehingga tanggap dalam melakukan pelayanan 
publik. Akan tetapi disisi lainnya, menyebabkan 
membuka peluang pejabat daerah untuk korupsi. 
Korupsi oleh pejabat terpilih dan pegawai publik 
dapat menjadi sumber utama ketidakpuasan 
publik terhadap pemerintah daerah. Ketika pejabat 
mengkorup uang dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD), atau meminta uang dari 
individu atau perusahaan yang berbisnis dengan 
atau diatur oleh pemerintah daerah, maka akan 
terjadi kenaikan biaya pemerintah, peraturan 
yang tak dijalankan, dan secara umum mereduksi 
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kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Akhirnya, 
korupsi menghancurkan harapan pelayanan 
publik yang baik sebagai tujuan desentralisasi itu 
sendiri (Batubara, 2016; Suprayitno & Pradiptyo, 
2017). 

Grafik 9.8 menunjukkan jumlah bupati dan 
walikota yang terjerat korupsi sejak tahun 2004. 
Sejak tahun 2017 jumlah bupati dan walikota 
yang terjerat korupsi semakin banyak. Berdasar-
kan data Kementerian Dalam Negeri, ada 343 
kepala daerah yang berperkara hukum baik di ke-
jaksaan, kepoli-
sian, maupun 
Komisi Pember-
antasan Korupsi 
(KPK). Sebagian 
besar karena 
tersangkut ma-
salah pengelo-
laan keuangan 
daerah. Mo-
dus  korupsi 
yang dilakukan 
Kepala Daerah 
umumnya ada 
empat yaitu ko-
rupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang dib-
iayai APBN maupun APBD. Kedua, korupsi dalam 
penyalahgunaan anggaran. Ketiga, korupsi dalam 
perijinan sumber daya alam yang tidak sesuai 
dengan ketentuan dan terakhir korupsi terkait 
penerimaan suap (Setiyono et al., 2017; Sherlock, 
2002). 
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Ada berbagai penyebab mengapa kepala 
daerah melakukan korupsi. Pertama, monopoli 
kekuasaan. Kepala daerah memiliki kekuasaan 
yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran 
APBD, perekrutan pejabat daerah, pemberian izin 
sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa 
dan pembuatan peraturan kepala daerah, dan 
adanya dinasti kekuasaan, hal ini menyebabkan 
kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi 
melalui suap dan gratifikasi (Setiyono et al., 2017; 
Sherlock, 2002). 

Kedua, diskresi kebijakan. Hak diskresi 
melekat pada pejabat publik, khususnya kepala 
daerah, artinya diskresi dilakukan karena tidak 
semua tercakup dalam peraturan sehingga 
diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu, 
sehingga apa yang di target terpenuhi tanpa 
harus menunggu adanya aturan yang tersedia, 
masalahnya kemudian diskresi ini dipahami secara 
sangat luas, padahal diskresi itu sangat terbatas, 
kepala daerah hanya bisa diberi ruangnya ketika 
tidak ada aturan main dan itu dalam situasi 
yang sangat mendesak, APBD merupakan dasar 
pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun 
anggaran yang merupakan rencana pelaksanaan 
pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 
anggaran tertentu. Pemungutan penerimaan 
daerah bertujuan untuk memenuhi target yang 
ditetapkan dalam APBD. 

Demikian pula pengeluaran daerah dan 
ikatan yang membebani daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai 
jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. 
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Dalam pelaksanaannya kepala daerah sering 
dihadapkan pada kenyataan untuk membiayai 
suatu kegiatan yang tidak dianggarkan dalam 
APBD. Adanya situasi ini mendorong kepala 
daerah mencari celah untuk menciptakan 
pengeluaran fiktif untuk menutupi biaya tersebut 
sehingga kepala daerah cenderung melakukan 
korupsi untuk kepentingan dinas maupun untuk 
kepentingan pribadi (Batubara, 2016; Setiyono et 
al., 2017; Sherlock, 2002). 
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Ketiga, lemahnya akuntabilitas. Adanya kolusi 
antara kepala daerah dengan DPRD terkait 
dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah 
misalnya masalah pembuatan perda dan perijinan. 
Kurangnya transparansi dalam pengelolaan 
anggaran, pengelolaan asset dan dalam pengadaan 
barang dan jasa, sehingga menyebabkan kepala 
daerah melakukan tindak pidana korupsi. Selain 
ketiga faktor tersebut, faktor lainnya adalah 
biaya pemilihan umum daerah langsung yang 
mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan 
keuangan daerah, kurang pahamnya peraturan, 
dan pemahaman terhadap konsep budaya yang 
salah (Setiyono et al., 2017; Sherlock, 2002).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 
sektor anggaran desa menyumbang kasus korup-
si terbesar ketimbang sektor lain, serta jadi salah 
satu yang terbesar dalam menyumbang kerugian 
negara pada 
2018 (Grafik 
9.9). Sektor an-
ggaran desa ini 
meliputi An-
ggaran Dana 
Desa (ADD), 
Dana Desa (DD), 
Pendapatan Asli 
Desa (PADes). 
ICW mencatat 
ada 96 kasus 
korupsi angga-
ran desa dari 
total 454 kasus 
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korupsi yang ditindak sepanjang 2018. Kerugian 
negara yang dihasilkan pun mencapai Rp 37,2 
Miliar. Itu terdiri dari kasus korupsi di sektor in-
frastruktur anggaran desa yang mencapai 49 ka-
sus dengan kerugian negara mencapai Rp17,1 
Miliar, dan kasus korupsi sektor non-infrastruk-
tur sebanyak 47 kasus dengan kerugian negara 
Rp 20 Miliar. Pengeluaran anggaran dana desa se-
jak 2015 hingga kini untuk 74.954 desa mencapai 
sebesar Rp186 Triliun. Keberadaan dana desa itu 
disebut menjadi pemicu kenaikan tren korupsi. 
Penyebab angga-
ran desa menja-
di sektor rawan 
korupsi adalah 
p e n g a w a s a n 
dan transparan-
si yang kurang, 
serta kapasitas 
aparat desa yang 
tidak maksimal. 
Selain sektor 
anggaran desa, 
sektor lainnya 
yang menyum-
bang angka ko-
rupsi signifikan, berturut-turut, adalah sektor pe-
merintah, sektor pendidikan, sektor transportasi 
dan kesehatan.

Apabila dilihat berdasarkan provinsi, Jawa 
Barat adalah provinsi dengan jumlah kasus ko-
rupsi terbanyak (Grafik 9.10). Disusul oleh Riau 
dan Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan DKI Ja-
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karta. Sepanjang tahun 2018, 19 kepala daerah 
terkena OTT oleh KPK. Dari jumlah itu, 5 kepa-
la daerah berasal dari Jawa Barat. Dari 5 kepala 
daerah di Jawa Barat yang ditangkap KPK, 2 dian-
taranya perempuan. Mereka adalah Imas Aryumn-
ingsih dari Subang dan Neneng Hassanah Yasin 
dari Kabupaten Bekasi. KPK menetapkan Bupati 
Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersang-
ka suap jual beli jabatan serta terkait proyek dan 
perizinan. Sunjaya Purwadisastra menjadi kepala 
daerah ke-5 di Jawa Barat yang ditangkap KPK 
sepanjang tahun 2018 (Dalilah, Selawati, Prata-
ma, & Wijayanti, 2019).

Bupati Subang Imas Aryumningsih atau dike-
nal dengan nama Imas  ditangkap dalam operasi 
tangkap tangan yang dilakukan KPK di Subang 
dan Bandung, Jawa Barat. Imas ditetapkan se-
bagai tersangka bersama Kabid Perizinan DPM 
PTSP Pemkab Subang, dan pihak swasta, setelah 
diduga menerima suap dari seorang pengusaha. 
Pengusaha tersebut diduga memberikan suap un-
tuk Imas dan dua orang penerima lainnya untuk 
mendapatkan izin prinsip membuat pabrik atau 
tempat usaha di Subang. Pemberian suap dilaku-
kan melalui orang-orang dekat Imas yang bertin-
dak sebagai pengumpul dana. Diduga, Bupati dan 
dua penerima lainnya telah menerima suap yang 
total nilainya Rp 1,4 Miliar (Dalilah et al., 2019). 

Selanjutnya Bupati Bandung  Barat Abu Bakar. 
KPK menetapkan Abubakar sebagai tersangka 
pada 11 April 2018. KPK mengamankan barang 
bukti berupa uang Rp 435 juta dalam operasi 
tangkap tangan. Abubakar diduga meminta uang 
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kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan 
pencalonan istrinya sebagai calon bupati 
Bandung Barat periode 2018-2023. Setelah itu 
Walikota Depok Nur Mahmudi. Nur Mahmudi 
terseret dugaan korupsi proyek pelebaran jalan 
yang diduga merugikan negara sebesar Rp 10 
Miliar. Jalan itu rencananya dilebarkan menjadi 
14 meter dari semula lebih-kurang 5 meter. 
Kemudian, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. 
Neneng Hasanah Yasin terkait kasus dugaan 
suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. 
Neneng diduga menerima suap sebesar Rp 13 
Miliar melalui sejumlah pejabat di Pemerintah 
Kabupaten Bekasi dari pengembang proyek 
Meikarta. Terakhir, Bupati Cirebon Sunjaya 
Purwadi Sastra. KPK telah menetapkan Bupati 
Cirebon ini sebagai tersangka kasus suap jual 
beli jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon serta 
terkait proyek dan perizinan (Atnan, 2014, 2015; 
Haboddin, 2011).

Korupsi sangat lekat dengan gratifikasi. Ko-
rupsi adalah tindakan melawan hukum yang 
dilakukan pejabat publik atau pihak lain dengan 
cara menyalahgunakan wewenang atau keper-
cayaan publik yang bertujuan untuk mengun-
tungkan diri sendiri dan memperkaya diri sendi-
ri yang merugikan perekonomian dan keuangan 
negara. Apabila tindakan korupsi dapat mempen-
garuhi pejabat publik dalam mengambil keputu-
san atau melaksanakan kebijakannya. 

Sedangkan gratifikasi merupakan  pemberian 
sebagai bentuk ucapan terimakasih. Penyelengga-
ra negara atau pegawai sipil dinyatakan tidak me-
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langgar hukum 
bila jika mere-
ka melaporkan 
gratifikasi yang 
d i t e r i m a n y a 
kepada Komisi 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Korupsi sebe-
lum 30 hari 
sejak diteri-
manya grat-
ifikasi terse-
but. Menurut 
Ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1). 
Grafik 9.11 menunjukkan lembaga dengan lapo-
ran gratifikasi terbanyak tahun 2018. Lembaga 
dengan laporan gratifikasi terbanyak adalah Ke-
menterian Kesehatan disusul oleh otoritas jasa 
keuangan dan kementerian keuangan serta ke-
menterian pertanian.

Korupsi tidak hanya terjadi karena faktor 
pejabat atau pengusaha tetapi bisa juga terjadi 
karena masyarakat yang mentolerir tindakan ko-
rupsi. Grafik 9.12 menunjukkan persentase mas-
yarakat yang pernah mengaku melakukan suap 
di beberapa negara. Indonesia termasuk negara 
dengan persentase cukup tinggi dalam hal suap 
yang dilakukan oleh masyarakat. Banyak ulasan 
mengapa masyarakat Indonesia masih memprak-
tekkan suap. Pertama, suap seakan-akan sudah 
menjadi budaya yang mendarah daging dan jadi 
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tradisi terutama 
bagi kelompok 
orang-orang ber-
duit. Jika me-
nengok dari se-
jarah, budaya 
suap dan korup-
si sudah sering 
ditemui sejak 
zaman kolonial-
isme dulu. Para 
penjajah menyu-
ap pejabat-pe-
jabat pribumi 
untuk mendapa-
tkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu 
ternyata ditiru. 

Kedua, suap banyak dilakukan oleh 
masyarakat Indonesia khususnya mereka yang 
haus akan jabatan dan kekayaan. Manusia bisa 
saja silau dengan kekayaan dan kekuasaan. 
Demi mendapatkannya orang rela melakukan 
apa saja bahkan menempuh jalan haram yaitu 
dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang 
atau benda-benda lain agar niatnya dapat 
dilaksanakan. Hal paling sepele dan sering 
kita temui adalah praktik suap yang dilakukan 
oleh para pelanggar lalu lintas pada polisi yang 
menangkapnya agar kasusnya tak sampai jatuh 
ke meja pengadilan. Contoh lainnya adalah soal 
mendapatkan kedudukan. Tak jarang para calon 
kepala daerah sampai rela mengeluarkan uang 
banyak untuk membeli suara rakyat.
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Ketiga, lingkungan yang mendukung 
masyarakat melakukan suap. Bukan sebuah 
rahasia lagi jika praktik suap mulai dari institusi 
kecil sampai ke kalangan pejabat-pejabat tinggi 
negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. 
Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus 
suap adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi 
target suap adalah para hakim. Terkadang jika 
terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberikan 
suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak 
“bersih” malah menawari si terdakwa. Bahkan 
tak jarang ada terdakwa yang justru takut 
hukumannya akan tambah berat jika tidak 
menerima tawaran tersebut. 

Keempat, hukum yang bisa dibeli. Lalu 
bagaimana dengan oknum-oknum yang ditangkap 
dan terbukti melakukan suap? Sudah pasti 
mereka akan diadili. Tapi sekali lagi, hukum di 
Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan 
uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi 
oknum-oknum penegaknya yang membuat hukum 
jadi tak mempan bagi orang-orang yang berduit. 
Dengan menyuap para hakim atau bahkan para 
penjaga penjara dengan iming-iming sejumlah 
uang, maka para terdakwa bisa menikmati hidup 
mewah bahkan di penjara sekalipun. Lebih-lebih 
masa hukuman dapat dipersingkat dan segera 
menghirup udara bebas. 
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Pelayanan dasar

Pemerintah yang baik dapat diukur dari sejauh 
mana kemampuannya dalam memberikan layanan 
dasar. Kepemilikan akta kelahiran menjadi salah 
satu pemenuhan hak anak di bidang sipil. Akta 
kelahiran menjadi persyaratan bagi anak untuk 
mengakses hak lain, seperti pendidikan, sosial 
dan politik. 

Tabel 9.8 menunjukkan persentase penduduk 
usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta 
kelahiran untuk keluarga miskin. Nasib tragis 
masih dialami oleh penduduk Papua, hanya satu 
diantara lima penduduk Papua yang memiliki 
akte lahir. Sedangkan di Indonesia hanya dua 
dari sepuluh orang yang tidak memiliki akta 
kelahiran. Baru-baru ini KPAI mengingatkan 
adanya kerentanan anak-anak menjadi korban 
dalam kegiatan politik. Selain itu, berdasarkan 
data yang diterima KPAI, sekitar 400.000 anak 
berpotensi kehilangan hak pilih karena belum 
mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) padahal 
sudah berusia 17 tahun.

Berbagai faktor menyebabkan administrasi 
akte kelahiran maupun KTP elektronik di Indonesia 
rumit. Keterbatasan sumber daya manusia 
memindahkan semua data kependudukan harus 
masuk sistem karena sebelumnya pencatatan 
dilakukan secara manual. Faktor geografis 
juga menjadi kendala pengurusan dokumen 
kependudukan. Di wilayah terpencil, terluar dan 
terisolasi di pedalaman Papua dan Maluku sangat 
sulit bagi penduduk mengurus akte. Kesadaran 
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para orang tua membuat akte kelahiran pun 
masih rendah. Mereka baru menyadari pentingnya 
ketika anak masuk sekolah dan akte menjadi 
syarat wajib. 

Selain akte kelahiran, akses terhadap sumber 
listrik menjadi alat ukur kemampuan pemerintah 
dalam menyediakan layanan dasar. Perusahan 
Listrik Negara PT PLN sebagai perusahaan negara 
yang menguasai hajat hidup orang banyak 
masih menghadapi masalah klasik yang belum 
terpecahkan. Pertama, pertumbuhan listrik 
yang masih rendah. Kedua, ketergantungan 
PLN dengan subsidi dan ketiga persaingan PLN 
untuk mendapatkan energi primer. Pertumbuhan  
listrik rata-rata 6% sampai 7% per tahun, 
tapi pertumbuhan ini tidak mencerminkan 
sesungguhnya karena masih ada pemadaman dan 
daftar tunggu listrik. 

Tabel 9.8. Persentase penduduk usia 0-17 tahun 
dengan kepemilikan akta lahir (40% terbawah) 

menurut Provinsi, 2015-2018

Provinsi 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-15

Nusa Tenggara Barat 58.06 63.84 67.22 74.48 16.42

Bali 72.49 76.06 80.48 86.66 14.17

Sumatera Barat 68.12 68.70 73.55 81.72 13.60

Banten 53.14 60.47 63.09 64.22 11.08

Aceh 73.44 75.23 83.25 84.44 11.00

Gorontalo 76.71 80.42 85.24 86.45 9.74

Sulawesi Tenggara 67.12 72.93 74.35 76.44 9.32

Kalimantan Selatan 75.70 79.49 81.11 84.21 8.51

Sumatera Utara 56.02 60.89 62.82 64.11 8.09

Nusa Tenggara Timur 40.98 41.69 43.87 47.84 6.86



464  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

Kalimantan Tengah 68.63 72.18 72.61 75.38 6.75

Papua Barat 51.12 56.87 56.71 57.79 6.67

Sulawesi Tengah 56.14 56.33 60.90 62.58 6.44

Lampung 78.01 79.87 84.43 84.44 6.43

Jawa Barat 67.67 70.53 72.40 73.82 6.15

Indonesia 71.59 74.06 76.46 77.11 5.52

Bengkulu 83.01 80.15 84.76 87.79 4.78

Sulawesi Barat 73.49 77.66 79.40 78.26 4.77

Sulawesi Selatan 78.02 78.48 80.37 82.24 4.22

Sumatera Selatan 81.85 84.26 82.16 85.50 3.65

Jawa Tengah 88.42 89.88 92.64 91.92 3.50

Kalimantan Barat 71.24 72.72 74.99 74.72 3.48

Maluku Utara 61.68 62.48 66.09 65.15 3.47

Jambi 84.82 86.02 87.34 87.96 3.14

Papua 18.59 22.13 28.10 21.57 2.98

DKI Jakarta 92.90 94.72 96.36 95.85 2.95

Maluku 61.00 64.19 68.88 63.69 2.69

Kep. Bangka Belitung 90.92 91.13 91.44 93.57 2.65

Jawa Timur 77.19 79.32 81.51 79.51 2.32

Riau 66.60 68.19 68.79 68.48 1.88

DI Yogyakarta 95.54 97.42 97.17 96.63 1.09

Sulawesi Utara 78.89 80.05 81.50 79.22 0.33

Kalimantan Timur 90.36 89.26 88.32 90.00 -0.36

Kalimantan Utara 85.75 85.44 88.33 84.69 -1.06

Kep. Riau 92.66 93.54 92.60 90.30 -2.36

Tabel 9.9. Persentase rumah tangga yang meng-
gunakan penerangan dengan sumber listrik (40% 

kebawah) menurut Provinsi, 2015-2018

 Provinsi 2015 2016 2017 2018 Δ
2018-15

Papua 27.07 29.43 38.86 57.26 30.19

Nusa Tenggara Timur 56.21 54.69 65.61 72.91 16.70
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Maluku Utara 78.70 82.50 88.61 90.12 11.42

Gorontalo 86.11 91.46 94.80 94.39 8.28

Papua Barat 73.70 70.65 76.99 81.19 7.49

Sulawesi Barat 86.31 90.01 91.41 93.57 7.26

Sulawesi Tenggara 90.26 90.00 95.10 97.44 7.18

Kalimantan Barat 80.12 81.29 85.68 86.75 6.63

Kalimantan Tengah 88.46 91.82 92.78 94.93 6.47

Maluku 79.18 75.32 83.01 84.04 4.86

Sulawesi Tengah 85.62 87.50 89.08 90.42 4.80

Jambi 90.83 93.31 96.34 95.50 4.67

Riau 91.54 94.33 93.44 95.17 3.63

Sumatera Barat 92.93 94.07 95.74 96.33 3.40

Sulawesi Selatan 94.85 95.26 97.04 97.83 2.98

Kalimantan Utara 94.24 96.78 94.59 96.95 2.71

Aceh 97.07 97.93 98.03 99.22 2.15

Sumatera Selatan 95.97 96.41 97.71 98.07 2.10

Indonesia 95.58 95.97 96.88 97.45 1.87

Kalimantan Selatan 97.15 97.55 98.41 99.00 1.85

Lampung 97.65 97.90 98.45 99.48 1.83

Sumatera Utara 93.26 93.57 94.27 94.79 1.53

Kalimantan Timur 97.81 97.43 98.16 99.23 1.42

Kep. Riau 97.40 97.94 97.71 98.71 1.31

Nusa Tenggara Barat 98.25 98.87 99.47 99.40 1.15

Sulawesi Utara 98.00 98.74 98.96 99.13 1.13

Kep. Bangka Belitung 98.35 98.34 98.87 99.29 0.94

Bengkulu 94.89 95.15 96.87 95.59 0.70

Bali 99.49 99.36 99.75 99.76 0.27

DKI Jakarta 99.88 99.85 100.00 100.00 0.12

Jawa Barat 99.75 99.76 99.81 99.86 0.11

Banten 99.36 99.40 99.88 99.47 0.11

DI Yogyakarta 99.69 99.84 99.73 99.79 0.10

Jawa Tengah 99.87 99.84 99.85 99.87 0.00

Jawa Timur 99.69 99.70 99.83 99.69 0.00
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Rasio keterlayanan penduduk masih 56% 
sehingga berapapun yang disediakan PLN akan 
diserap masyarakat. Selain itu, elastisitas 
pertumbuhan listrik terhadap ekonomi masih 
rendah, seharusnya perlu dicapai hingga 14:1. 
Artinya pertumbuhan listrik harus mencapai 14 
kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.

 

Gambar anak-anak harus bertaruh nyawa karena tidak ada 

jembatan dan jalan menuju sekolah di daerah terpencil 

(Sumber: Dokumentasi Sinar Indonesia, 2018)
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Tabel 9.9 menunjukkan persentase rumah 
tangga yang menggunakan penerangan dengan 
sumber listrik keluarga miskin. Walaupun 
Provinsi Papua mengalami peningkatan paling 
besar namun secara persentase masih paling 
kecil. Hanya satu diantara dua keluarga miskin di 
Papua yang memperoleh layanan listrik. 

Pelayanan dasar lainnya yang penting 
adalah akses jalan. Akses jalan tidak hanya 
memudahkan warga untuk melakukan kegiatan 
perekonomian tetapi juga mempermudah warga 
untuk mengakses berbagai layanan dasar lainnya 
seperti sekolah, puskesmas dan rumah sakit. 
Ketimpangan dalam akses jalan yang baik masih 
sangat dirasakan antara Jawa dan Sumatera 
dengan wilayah Indonesia lainnya khususnya 
Kalimantan dan Papua. 

Peta  9.1 menunjukkan persentase jalan 
beraspal di Kabupaten/Kota Indonesia.  Terlihat 
sebagian besar wilayah di Papua dan Kalimantan 
masih sangat membutuhkan fasilitas jalan yang 
baik.
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Gambar kondisi jalan trans Papua Barat dan Kalimantan 

Timur yang masih memprihatinkan mempersulit akses untuk 

kegiatan perekonomian dan layanan publik penduduk yang 

tinggal di daerah terpencil (Sumber: Dokumentasi Pemda 

Papua Barat dan Kalimantan Timur, 2018)
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Penutup

Tata kelola kelembagaan yang baik tercipta ketika 
demokrasi dalam suatu negara berjalan dengan 
jujur dan adil tanpa paksaan apalagi tindak 
kekerasan. Demokrasi Indonesia ditandai oleh 
ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok 
organisasi masyarakat tertentu. Alih-alih membuat 
situasi masyarakat damai, aksi persekusi 
membuat masyarakat resah. Jikalau esensi 
demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, 
maka praktek demokrasi tatkala Pemilu memang 
sudah demikian. Namun, dalam pelaksanaanya 
setelah pemilu banyak kebijakan pemerintah 
tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, 
melainkan lebih kearah pembagian kekuasaan 
antara elit politik. Harapan untuk terwujudnya 
pemerintahan yang baik ini nampaknya masih 
jauh dari harapan. Alih-alih proses demokrasi 
dan desentralisasi yang diharapkan untuk 
memperbaiki tata kelola pemerintahan, justru 
yang terjadi adalah sebaliknya. Pasca reformasi 
Indonesia dihadapkan pada fenomena meluasnya 
korupsi di daerah.
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BAB 10. INDEKS KEADILAN 

SOSIAL INDONESIA

Memang tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, 

Ibu Indonesia, adalah mengharap dari semua 

putera-putera dan puteri-puterinja pengabdian 

jang demikian itu, penjerahan djiwa-raga jang 

tiada batas, pengorbanan diri walau jang sepahit-

pahitnjapun kalau perlu, dengan hati jang sutji 

dan hati jang ichlas. Putera-putera dan puteri-

puteri Indonesia haruslah merasa sajang, bahwa 

mereka untuk pengabdian ini, masing-masing 

hanja bisa merasakan satu badan sadja, satu roh 

sadja, satu njawa sadja, --dan tidak lebih.

[…]

--kami orang berdiri disini ialah sebagai sebagai 

bagian-bagian dari pada rakjat Indonesia jang 

berkeluh-kesah itu, sebagai putera-putera Ibu 

Indonesia jang setia dan bakti kepadanja. Suara 

jang kami keluarkan didalam gedung mahkamah 

ini sekarang ini, tidak lah tinggal diantara tembok 

dan dinding-dindingnja sadja, --suara kami itu 

adalah didengar-dengarkan pula oleh rakjat 

kami jang abdii, mengumandang kemana-mana, 

melintasi tanah datar dan gunung dan samudera, 

ke Kota Radja sampai ke Fak-Fak, ke Ulu Siau 

dekat Menado sampai ke Timor. Rakjat Indonsia 

yang mendengarkan suara kami itu, adalah 

merasa mendengarkan suaranja sendiri.

Soekarno, Indonesia Menggugat, hal.182-183, tahun 1930 
[1951], Djakarta: S.K. Seno,
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Baik Bung Karno maupun Bung Hatta sebagai 
dwitunggal utama dalam Republik di era revolusi 
kemerdekaan keduanya sangat peka dan kritis 
terhadap gelombang kapitalisme dan kaitannya 
dengan kolonialisme. Secara khusus Bung Hatta 
yang besar dalam tradisi sosial demokratis dalam 
keikutsertaannya membahas tentang UUD 1945 
menekankan pentingnya arti keadilan sosial yang 
ia titipkan dalam berbagai pasal (27, 28, 29, 30, 
31, 33, dan 34) dalam UUD 1945.

Meskipun kini pasal-pasal ini tidak 
lagi diucapkan dengan penuh percaya diri 
seperti para generasi awal yang masih penuh 
optimisme kemerdekaan, namun amanat untuk 
memperjuangkan keadilan sosial di Indonesia 
tetap merupakan panggilan kemerdekaan.  
Ini merupakan salah satu alasan utama kita 
bernegara.

Di era Jenderal Soeharto upaya untuk 
menjalankan ekonomi kekeluargaan dikerjakan 
dengan sepenuh hati dalam sekian repelita hingga 
krisis finansial menghancurkan fondasi ekonomi 
Indonesia.

Sejak Jenderal Soeharto turun dari kursi 
presiden, teks-teks utama seperti yang terjadi 
dalam dua era kepemimpinan panjang tidak 
muncul. Sebab di era reformasi, pergantian 
presiden lebih cepat, dan kesibukan pemilihan 
presiden membuat 20 tahun reformasi seperti 
tidak berbekas di tataran pemikiran kenegaraan. 
Kekosongan pemikiran tentang negara yang 
berkeadilan sosial sangat mungkin terjadi karena 
dominasi pemikiran ekonomi yang meminggirkan 
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sekian pasal keadilan sosial warisan pemikir 
pergerakan era kemerdekaan. Termasuk di 
dalamnya adalah politik uang sebagai wajah 
dominan sistem multipartai, yang membuat alat 
negara khususnya aparat negara mudah terseret 
arus dagang tanpa ada daya melawan.

Hal ini pun bukan sesuatu yang mengagetkan 
karena kemunduran model welfare state (negara 
kesejahteraan) di Eropa di pertengahan tahun 
1970-an sudah terjadi kala Indonesia masih sibuk 
dengan model negara korporatik dengan azas 
ekonomi kekeluargaan. Indonesia tidak cukup 
siap beradaptasi dengan terpaan arus pasar uang 
tahun 1997, maupun konsekuensi selanjutnya 
terhadap formasi negara pasca kekalahan itu.

Saat ini defisit anggaran selain dijawab dengan 
utang, juga dijawab dengan kegiatan investasi 
yang tidak berkelanjutan. Baik lewat eksploitasi 
hutan-hutan tropis terakhir Indonesia, untuk 
perkebunan atau tambang, maupun perluasan 
pasar konsumsi tanpa ada kemampuan produksi. 
Kehidupan warga yang masih hidup di alam 
meramu atau subsisten sering diabaikan bahkan 
digerogoti. Posisi negara sebagai perisai yang 
melindungi mereka yang lemah sering kali malah 
ada dalam posisi berlawanan. Sering kali mereka 
yang lemah, menderita, dan mengeluh malah 
dihukum oleh alat negara karena tak mampu 
membayar.

Pengabaian terhadap prinsip keadilan sosial 
menjadi kenyataan yang sering dihadapi oleh 
masyarakat Indonesia saat ini. Banyak penyebab 
sehingga fenomena ini meluas terjadi, akan 



478  INDEKS KEADILAN SOSIAL INDONESIA

tetapi pengagungan atas nilai-nilai ekonomi 
menjadi penyebab utama. Ketika semuanya amat 
mengagungkan nilai ekonomi maka mereka akan 
bertindak menghalalkan segala cara demi mengejar 
profit memuaskan nafsu menggunakan jabatan 
yang semestinya menjadi amanah menegakkan 
keadilan. Hak-hak masyarakat luas pun akhirnya 
terpinggirkan dan terabaikan.

Alat-alat negara yang seharusnya menjadi 
alat penegak keadilan terlalu rentan untuk 
dimanipulasi demi kepentingan yang kuat dan 
berduit. Seharusnya sikap berkorban seperti 
yang menjadi cita-cita para pejuang kemerdekaan 
seperti yang diucapkan Soekarno dalam pidato 
pembelaannya ketika diadili de era kolonial 
Belanda seperti yang tertera di awal bab ini 
menjadi catatan kaki untuk siapa pun yang 
memilih menjadi aparat negara.

Mereka yang lemah dan mereka yang marjinal 
adalah kelompok yang paling dikorbankan 
dalam model pembangunan ini. Mereka ini 
adalah kelompok yang tidak memiliki kuasa 
untuk menolak segala bentuk eksploitasi dari 
penguasa yang haus tahta dan harta. Mereka ini 
adalah kelompok yang suaranya tidak pernah 
didengarkan oleh penguasa. Mereka ini adalah 
kelompok yang hak-haknya sebagai warga negara 
diabaikan dan terabaikan. Mereka inilah warga 
yang tidak memiliki akses terhadap layanan 
dasar. Suara mereka tidak pernah dijamin dalam 
proses kebijakan. Mereka adalah rakyat kecil 
yang sudah terlalu sering tidak memperoleh hak-
haknya sebagai warga negara.
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Peringatan ini sudah disampaikan sejak awal 
oleh pendiri republik, meskipun belum tentu 
disetujui oleh para ekonom pro pasar bebas. 
Mohammad Hatta dalam teksnya Ekonomi 

Terpimpin (1960, hal.1) memberikan peringatan:

“Pada umumnja ekonomi terpimpin adalah 
lawan dari pada ekonomi merdeka, jang 
terkenal dengan sembojannja laissez faire. 
Apabila ekonomi merdeka menghendaki supaja 
pemerintah djangan tjampur tangan dalam 
perekonomian rakjat dengan mengadakan 
peraturan ini dan itu, ekonomi terpimpin 
menudju jang sebaliknja. Pemerintah harus 
aktif bertindak dan mengadakan berbagai 
aturan terhadap perkembangan ekonomi 
dalam masjarakat, agar tertjapai keadilan 
sosial. Membiarkan perekonomian berdjalan 
menurut apa jang dikatakan “permainan 
merdeka dari pada tenaga-tenaga masjarakat” 
berarti membiarkan jang lemah mendjadi 
makanan jang kuat”.

 Peringatan Bung Hatta amat terasa hari-hari 
ini. Gambar perisai yang menjadi lambang negara 
dalam lambang Garuda Pancasila yang membingkai 
lambang masing-masing sila, memberikan pesan 
bahwa dalam tuntunan dasar negara, sila-sila ini 
merupakan dasar yang melindungi seluruh warga 
negara Indonesia, khususnya mereka yang lemah. 
Hari-hari ini mereka yang lemah memang menjadi 
mangsa bagi mereka yang kuat.

Kritik para pendiri pergerakan Indonesia 
yang bertransformasi menjadi pendiri Republik 
Indonesia kini datang kembali setelah 75 tahun 
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proklamasi kemerdekaan. Sejauhmana Republik 
Indonesia mampu mempertahankan nilai-nilai 
kemerdekaan? Kapitalisme dan kolonialisme 
adalah bagian yang tidak terpisahkan. 
Ketidakmampuan untuk memahami gerak maju 
kapitalisme global dan menentukan posisi negara 
dalam gerak dagang ini cenderung membuat warga 
negara kehilangan arti. Sebab republik tidak lagi 
menjadi perisai pelindung warga negara.

Pembangunan yang mengedepankan keadilan 

sosial

Pendiri bangsa Indonesia ini telah meyakini 
bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia merupakan cita-cita utama dan paling 
mulia. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai 
Merauke dari  Miangas sampai Pulau Rote 
mengetahui dan sadar bahwa keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita mulia 
kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. 
Kesepakatan itu diterima dengan bulat, dengan 
harapan keadilan sosial sebagai tujuan tujuan 
kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sumber 
semangat untuk mempertahankan kesatuan 

Negara Republik Indonesia sampai detik ini. 

Rakyat Indonesia mempercayakan cita-cita 
ini kepada pemerintah dan semua jajarannya, 
mulai dari Presiden, Menteri, Wakil rakyat yang 
duduk di parlemen, Gubernur, Bupati dan semua 
jajaran birokrasi yang duduk di pemerintahan. 
Mereka ini adalah wakil negara yang seharusnya 
selalu hadir sebagai pelayan dan penjamin agar 
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rakyat mampu memperoleh keadilan sosial 
yang merata tidak pernah memandang identitas 
suku, agama dan ras. Tidak memandang mereka 
berdasarkan kekayaan maupun jabatan atau 
bahkan keturunan, semuanya harus dijamin agar 
memperoleh keadilan. Karena pada dasarnya 
keadilan sosial tidak membeda-bedakan perlakuan 
terhadap setiap warga negara, setiap warga negara 
Indonesia mestinya diperlakukan sama sesuai 
dengan hak-haknya.

Dalam dasar negara Pancasila cita-cita 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
dinyatakan. Dengan itu pula seluruh rakyat 
Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia 
adalah suatu bangsa yang berkeadilan sosial 
yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan 
sekelompok manusia yang pada hakikatnya 
memiliki sifat kodrat sebagai makhluk sosial yang 
adil dan beradab. Sebagai negara yang berkeadilan 
sosial maka negara Indonesia bertujuan untuk 
melindungi segenap warganya dan seluruh 
tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, 
serta mencerdaskan warganya. Dan juga secara 
aktif ikut menciptakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial.    
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Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
dilambangkan dengan gambar PADI dan KAPAS. 
Lambang ini menunjukkan cita-cita tercukupinya 
kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang atau 
pakaian dan kebutuhan dasar lainya secara merata 
dapat dinikmati oleh setiap penduduk negeri. Cita-
cita masyarakat seperti ini diistilahkan sebagai 
masyarakat yang bahagia, makmur dan sejahtera. 
Presiden RI pertama mengatakan ini dalam 
bahasa Jawa sebagai Indonesia yang “Gemah 

Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo” 
yang artinya Indonesia yang kekayaan alamnya 
melimpah ruah dan penduduknya yang hidup 
dalam keadaan kecukupan dan tentram. Latar 
putih dalam logo PADI dan KAPAS mencerminkan 
bahwa pemenuhan kebutuhan pokok adalah 
tanggungjawab negara diberikan kepada semua 
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warga masyarakat Indonesia tanpa melihat status 
maupun kedudukannya. Ini mencerminkan 
persamaan hak dimana tidak adanya kesenjangan 
sosial antara satu dan yang lainnya.

Realisasi dan perlindungan keadilan sosial 
dalam negara Indonesia ini ditegaskan dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 
satu dan dua, Pasal 28, Pasal 29 ayat dua, dan 
Pasal 31 ayat satu yang berisi pengakuan dan 
perlindungan negara atas hak-hak asasi manusia, 
peradilan yang bebas dan legalitas dalam arti 
hukum dalam segala bentuknya. Sebagai negara 
yang berkeadilan maka negara berkewajiban 
melindugi hak-hak asasi warganya, sebaliknya 
warga negara berkewajiban mentaati peraturan 
perundang-undangan sebagai manifestasi 
keadilan hukum dalam hidup bersama. Keadilan 
sosial adalah keadilan yang berlandaskan atas hak 
dan kewajiban setiap rakyat Indonesia. Keadilan 
sosial bukan berarti sama rasa sama rasa atau 
keadilan yang berdasarkan besar kecilnya uang 
dan jabatan, akan tetapi keadilan dalam hukum, 
keadilan dalam pekerjaan dan penghidupan yang 
layak, keadilan dalam memperoleh pendidikan 
yang berkualitas, keadilan yang bersifat sosial 
antar rakyat, dan pemerintah ke rakyat juga 
sebaliknya. Keadilan untuk kemakmuran yang 
sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. 
Sebuah bentuk negara yang saling mengayomi, 
saling berbagi dan saling melayani.
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Indeks Keadilan Sosial sebagai alat ukur 

kemajuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia

Bagaimanakah kondisi keadilan sosial di Indonesia 
saat ini? Apakah negara Indonesia yang sudah 
berdiri selama tujuh puluh lima tahun ini mampu 
mewujudkan keadilan bagi seluruh penduduk 
negeri? Di usia yang tidak lagi muda ini, Indonesia 
masih terus mengalami proses pergulatan politik 
sehingga cita-cita keadilan sosial sepertinya masih 
jauh dari apa yang pendiri bangsa ini impikan. 

Indeks Keadilan Sosial hanyalah alat yang 
memudahkan untuk memotret kemajuan 
pembangunan keadilan sosial di Indonesia. 
Cermin keberhasilan atau kegagalan negara 
dalam menegakkan keadilan sosial bagi seluruh 
warganya sebenarnya nampak nyata dari suara-
suara maupun narasi-narasi dibalik peristiwa 
yang menggambarkan ironi penduduk negeri 
maupun tragedi-tragedi kemanusiaan yang 
terjadi sejak Indonesia merdeka sebagaimana 
nukilan-nukilan fakta dan fenomena penting yang 
digambarkan sebelumnya pada bab dua sampai 
dengan sembilan buku ini.

Tabel 10.1 Indeks Keadilan Sosial Indonesia, 

2018

PROVINSI POV EDU KOHES SHT
KER-

JA
GEN HKM GG IKS RANK

DKI Jakarta 12.39 10.04 5.57 10.25 7.20 6.96 8.54 8.50 69.44 1

DI Yogyakarta 10.96 10.73 6.46 10.16 7.29 7.98 6.90 8.08 68.55 2

Jawa Tengah 10.89 9.46 6.82 9.28 7.07 8.14 8.40 7.81 67.89 3

Bali 11.86 9.78 6.11 10.26 7.22 6.35 8.03 8.24 67.85 4
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Kep. Riau 12.23 9.98 6.40 9.15 7.01 7.14 7.65 7.62 67.18 5

Kalimantan Timur 12.27 9.75 6.29 9.12 7.05 6.94 8.12 6.99 66.52 6

Jawa Timur 11.01 9.45 6.59 8.65 7.05 8.75 7.33 7.63 66.46 7

Kalimantan Utara 12.24 9.29 6.52 9.09 7.27 6.19 7.99 7.10 65.69 8

Kep. Bangka 
Belitung

12.34 9.30 6.10 9.38 7.24 5.87 7.66 7.51 65.40 9

Kalimantan Selatan 12.17 9.68 6.44 7.88 7.13 6.11 7.81 7.72 64.95 10

Bengkulu 11.62 9.46 6.60 7.45 7.43 6.69 8.41 7.26 64.90 11

Sulawesi Utara 11.32 9.51 6.63 8.76 7.25 6.23 6.91 8.21 64.83 12

Jawa Barat 11.41 9.13 6.37 8.28 6.84 7.24 7.95 7.32 64.55 13

Jambi 11.87 9.47 6.45 7.81 7.34 6.75 7.82 7.01 64.51 14

Gorontalo 9.79 9.53 6.48 8.68 7.50 6.96 7.70 7.66 64.29 15

Aceh 11.55 9.86 7.13 7.87 7.03 6.50 6.54 7.70 64.19 16

Sumatera Barat 12.14 9.54 6.41 7.81 7.17 6.64 7.13 7.25 64.09 17

Lampung 11.17 9.46 6.68 8.06 7.26 6.55 7.76 7.03 63.97 18

Riau 12.11 9.49 6.53 7.71 7.37 6.23 6.70 7.55 63.69 19

Banten 12.03 9.27 6.40 7.72 6.95 6.52 7.11 7.66 63.65 20

Nusa Tenggara 
Barat

10.64 9.25 6.43 8.87 7.07 6.71 7.08 7.54 63.60 21

INDONESIA 11.35 9.39 6.50 8.11 7.16 6.44 7.24 7.28 63.46

Sumatera Selatan 11.04 9.28 6.69 7.75 6.98 6.30 7.80 7.55 63.40 22

Sulawesi Selatan 10.64 9.01 6.45 8.64 7.06 6.77 7.16 7.35 63.09 23

Sulawesi Tengah 11.16 9.44 6.84 7.70 7.36 6.31 6.58 7.59 62.98 24

Kalimantan Tengah 12.09 9.54 6.47 7.12 7.01 5.71 7.70 6.80 62.44 25

Sulawesi Barat 10.35 9.31 6.82 7.37 7.36 6.57 7.20 6.96 61.94 26

Sumatera Utara 11.72 9.58 6.67 7.51 7.23 5.44 7.01 6.59 61.74 27

Maluku Utara 11.92 9.58 6.68 6.48 7.19 6.14 6.79 6.95 61.74 28

Sulawesi Tenggara 10.30 9.39 6.60 7.46 7.10 5.89 7.70 7.17 61.61 29

Kalimantan Barat 11.79 8.41 6.51 7.53 7.05 5.70 7.84 6.58 61.40 30

Maluku 11.03 9.57 7.02 6.39 7.05 5.69 5.33 7.01 59.10 31

Nusa Tenggara 
Timur

9.49 8.52 6.70 7.24 7.33 6.01 6.51 7.01 58.82 32

Papua Barat 10.29 9.01 5.88 7.01 6.87 4.69 5.02 5.40 54.18 33

Papua 9.93 7.12 6.35 5.24 7.23 4.36 3.82 5.02 49.07 34
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Tabel 10.1 menunjukkan Indeks Keadilan 
Sosial Indonesia (IKSI) tahun 2018. Keterbatasan 
data dalam penelitian ini hanya memungkinkan 
untuk membuat IKSI tahun 2018. Memetakan 
IKSI dalam kurun waktu yang panjang tentu 
lebih baik karena akan memberikan informasi 
mengenai perkembangan IKSI. Demikian pula 
memetakan IKSI pada level kabupaten/kota akan 
memberikan informasi yang lebih berguna bagi 
kita semuanya untuk memahami bagaimana 
kemampuan pemerintah kabupaten dan kota 
pada era demokrasi lokal dan desentralisasi 
dalam mewujudkan keadilan sosial. Akan tetapi 
informasi IKSI pada level provinsi-pun bukan 
berarti tidak bermanfaat. Paling tidak IKSI yang 
kami susun akan memberikan gambaran capaian 
keadilan sosial di 34 provinsi di Indonesia.

Skor IKSI nasional adalah 63.46, artinya sekitar 
63% warga Indonesia mampu terpenuhi keadilan 
sosialnya. Dengan kata lain enam diantara 
sepuluh orang Indonesia sudah terpenuhi keadilan 
sosialnya. Sisanya empat diantara sepuluh orang 
Indonesia masih belum terpenuhi. Apabila dilihat 
dari kontribusi masing-masing dimensi maka 
dimensi penanggulangan kemiskinan ekonomi dan 
pemenuhan layanan pendidikan adalah dimensi 
yang memberikan sumbangan terbesar sedangkan 
keadilan antar generasi dan kohesi sosial adalah 
dimensi yang memberikan sumbangan terkecil 
pada IKSI Indonesia. Secara nasional ada tiga 
belas provinsi atau sekitar sepertiga dari total 
jumlah provinsi di Indonesia yang IKSI-nya masih 
dibawah rata-rata nasional. 
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Provinsi yang memiliki IKSI terendah adalah 
Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Kalimantan 
Barat. Fakta ini juga tidak mengherankan kita 
semuanya. Khususnya Papua, Papua Barat dan 
NTT memang memang sangat jauh tertinggal. 
Di Papua dan Papua Barat, hanya satu diantara 
dua warganya yang terpenuhi keadilan sosialnya. 
Kondisi di NTT tidaklah jauh berbeda. Lebih 
baik sedikit dibandingkan Papua, di provinsi ini 
empat dari sepuluh orang NTT belum memperoleh 
keadilan sosial sebagaimana mestinya.

IKSI tertinggi masih didominasi oleh provinsi-
provinsi yang ada di Jawa. Lima besar IKS 
Indonesia tahun 2018 adalah DKI Jakarta, DI 
Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali dan Kepulauan 
Riau. Kesenjangan antara DKI Jakarta dan Papua 
sungguh luar biasa sampai dengan 20.03% atau 
dua diantara sepuluh orang. Di DKI Jakarta 
tujuh diantara sepuluh orang sudah terpenuhi 
keadilan sosialnya. Sedangkan di Papua hanya 
lima diantara sepuluh orang saja. 

Berpuluh-puluh tahun DKI Jakarta tidak hanya 
menjadi ibukota negara tetapi telah menjelma 
menjadi pusat-pusat kapitalis yang menyedot 
sumber-sumber daya provinsi diluar ibukota. Peta 
10.1 menunjukkan peta IKSI 2018. Warna merah 
menunjukkan provinsi dengan IKSI terendah.
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Dimensi kemiskinan ekonomi

Kemiskinan ekonomi adalah salah satu wujud 
ketidakadilan sosial yang paling mengakar dan 
mendasar. Kemiskinan ekonomi adalah wujud 
ketidakadilan yang paling mengakar karena ia 
sering menjadi biang masalah masyarakat lainn-
ya terutama sengketa dan pelanggaran Hak Asasi 
Manusia (HAM). Kemiskinan ekonomi adalah ben-
tuk ketidakadilan paling mendasar karena ia ter-
kait dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar 
manusia. Kemiskinan ekonomi menggambarkan 
kondisi dimana seseorang tidak mampu mencuk-
upi kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Kami menggunakan empat ukuran untuk 
menghitung kemiskinan ekonomi yaitu kemiskinan 
rumah tangga, kemiskinan perempuan, 
kemiskinan anak dan kemiskinan lansia. Dimensi 
kemiskinan ekonomi menunjukkan kontribusi 
keempat ukuran tersebut terhadap IKSI 2018. 
Dalam dimensi ini NTT, Gorontalo, Papua dan 
Papua Barat  dan Sulawesi Tenggara adalah 
lima provinsi dengan prestasi terburuk. Fakta 
bahwa lima provinsi ini tertinggal dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan ekonomi memang 
tidaklah mengherankan. Selama hampir dua 
dekade, NTT menjadi provinsi termiskin di 
Indonesia. Kemiskinan di provinsi ini tidak hanya 
menjadi perhatian nasional bahkan menjadi 
perhatian dunia. Kemiskinan, tingginya gizi buruk, 
putus sekolah, buruknya layanan kesehatan dan 
migrasi kelompok terdidik menjadi mata rantai 
kemiskinan di NTT.
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Sedangkan DKI Jakarta, Kepulauan Bangka 
dan Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan 
Utara dan Kepulauan Riau adalah lima besar 
provinsi dengan prestasi terbaik.  Jakarta 
adalah kota metropolitan terbesar di Indonesia. 
Ibu kota Jakarta juga menjadi pusat bisnis dan 
perdagangan di Indonesia. Jakarta menjadi salah 
satu kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 
paling pesat di Indonesia. Jakarta maju ditunjang 
oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri 
kreatif, dan keuangan. 

Sebagai salah satu kota metropolitan di 
Indonesia, Jakarta telah mempunyai infrastruktur 
penunjang berupa jalan, telekomunikasi, listrik, 
gas, air bersih, bandara, pelabuhan, dan serat 
optik.  Oleh karena itu, tidaklah mengherankan 
apabila Jakarta adalah kota dengan persentase 
jumlah kemiskinan terkecil di Indonesia pada 
tahun 2018. 

Peta 10.2 menunjukkan potret dimensi 
kemiskinan ekonomi provinsi di Indonesia. Warna 
merah menunjukkan provinsi dengan kondisi 
dimensi kemiskinan ekonomi terburuk.
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Dimensi pendidikan

Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu 
bangsa. Tidak ada bangsa yang maju, yang tidak 
didukung pendidikan yang bermutu. Oleh karena 
itu, jika Indonesia ingin menjadi negara kuat, maju 
dan disegani, maka Indonesia harus menjadikan 
pendidikan sebagai kuncinya. Undang-Undang 
Dasar 1945 pun menyatakan bahwa tujuan 
didirikannya negara Indonesia adalah dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak 
awal pendiri bangsa Indonesia telah menyadari 
bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang 
sangat penting dan berharga untuk membekali 
setiap insan Indonesia dalam menghadapi berbagai 
tantangan zaman. Oleh karena itu terpenuhinya 
layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh 
warga negara Indonesia adalah bentuk keadilan 
sosial. Sebaliknya, tidak terpenuhinya layanan 
pendidikan yang bermutu untuk semua warga 
negara Indonesia adalah suatu ketidakadilan.

Peta 10.3 menunjukkan penyebaran indikator 
dalam dimensi pendidikan dalam IKSI 2018. 
Dimensi kami susun dengan enam indikator 
meliputi persentase buta huruf, persentase 
putus sekolah untuk tingkat pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), angka partisipasi kasar 
pendidikan anak usia dini, angka partisipasi 
murni Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, angka 
partisipasi murni Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) atau sederajat dan angka partisipasi murni 
Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Lima 
Provinsi dengan dimensi pendidikan terburuk di 
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tahun 2018 adalah provinsi Papua, Kalimantan 
Barat, NTT, Papua Barat dan Sulawesi Selatan. 
Fakta ini juga tidak mengherankan misalnya 
sangat ironis bahwa memasuki abad revolusi 
industri 4.0 saat ini, masih ada satu diantara 
sepuluh saudara kita yang tinggal di Papua masih 
belum belum mampu membaca dan menulis 
huruf latin.

Sebaliknya, akses layanan pendidikan yang 
baik sudah dinikmati oleh saudara-saudara kita 
di DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, 
Aceh dan Bali. Kami menemukan lima provinsi 
tersebut sebagai provinsi dengan kinerja terbaik 
untuk dimensi pendidikan IKS 2018. Sudah tidak 
diragukan oleh bahwa pendidikan di DI Yogyakarta 
lebih baik dibandingkan Provinsi lainnya di 
Indonesia. Secara historis, DI Yogyakarta telah 
dikenal di seluruh negeri sebagai Kota Pelajar 
dan Kota Budaya. Demikian pula DKI Jakarta, 
sebagai ibu kota negara akses layanan pendidikan 
khususnya pendidikan dasar sangatlah mudah 
dibandingkan di pelosok Papua. 
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Dimensi kohesi sosial dan non diskriminasi

Kerukunan sosial dan penghapusan segala bentuk 
diskriminasi berdasarkan gender, agama dan 
etnik diperlukan untuk menjaga keutuhan negara 
kesatuan Republik Indonesia.  Kohesi sosial dalam 
negara majemuk seperti Indonesia sangat penting 
diwujudkan. Melebarnya jurang ketimpangan 
ekonomi dan meluasnya sengketa sosial akhir 
akhir ini adalah gambaran ketidakadilan sosial 
yang dirasakan oleh masyarakat. 

Demikian pula, penghapusan segala bentuk 
diskriminasi adalah kunci bagi terwujudnya 
masyarakat yang adil. Pendiri bangsa ini 
menegaskan bahwa diskriminasi ras, agama dan 
etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan 
hambatan bagi terwujudnya kerukunan, 
hubungan kekeluargaan, persaudaraan, 
persahabatan, perdamaian, keserasian, 
keamanan dan kehidupan bermata pencaharian 
warga negara dalam kenyataannya mereka selalu 
hidup berdekatan dan berdampingan. Indonesia 
adalah masyarakat majemuk dalam berbagai 
sendi dan aspek kehidupan baik agama, budaya, 
ras dan etnis. Oleh karena itu pendiri bangsa 
ini menjadikan Bhineka Tunggal Eka menjadi 
landasan falsafah bangsa. 

Ada tujuh indikator yang kami gunakan 
untuk menghitung dimensi kohesi sosial dan 
non diskriminasi dalam IKS meliputi gini rasio, 
persentase sengketa, persentase akses terhadap 
jaminan sosial, persentase akses terhadap beras 
miskin, proporsi penduduk dengan asupan 
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kalori minimum dibawah 1.400 kkal/kapita/
hari serta indek pemberdayaan perempuan, 
indeks pembangunan gender. Sebagaimana yang 
nampak pada peta 10.4, lima provinsi terburuk 
dalam dimensi ini adalah DKI Jakarta, Papua 
Barat, Kepulauan Bangka dan Belitung, Bali dan 
Kalimantan Timur. Kemajuan pembangunan 
di DKI Jakarta nampak memunculkan sisi 
negatif yaitu lunturnya kohesi sosial. Salah satu 
pemicunya adalah ketimpangan ekonomi yang 
semakin melebar di kota ini.

Fakta menarik adalah Aceh, Maluku, Sulawesi 
Tengah yang menunjukkan angka relatif tinggi 
dibandingkan provinsi lain di Indonesia pada tahun 
2018. Aceh, Maluku dan Sulawesi Tengah adalah 
wilayah-wilayah pusat konflik vertikal khususnya 
di Aceh dan konflik horizontal khususnya di 
Provinsi Maluku dan Sulawesi Tengah di awal era 
reformasi. Pada tahun 2018, nampak di ketiga 
provinsi tersebut kondisi kohesi sosial dan non 

diskriminasi relatif membaik. 
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Dimensi kesehatan

Menikmati layanan kesehatan yang bermutu 
adalah hak setiap warga negara. Kita berhak 
hidup sehat lahir dan batin. Tugas negara adalah 
menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang 
kokoh yang mampu menjamin setiap warga 
negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan 
yang sama. Fakta bahwa pelayanan kesehatan 
di Indonesia masih mahal dan sulit diakses 
oleh orang miskin adalah bukti belum adanya 
keadilan dalam menikmati layanan kesehatan. 
Kita menyadari bahwa kualitas dan masa depan 
bangsa Indonesia  ditentukan oleh layanan 
kesehatan yang berkualitas karena masyarakat 
yang sehat hanya dapat diwujudkan apabila 
Indonesia memiliki sistem layanan kesehatan 
yang berkualitas. UUD 1945 pun menjamin bahwa 
setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara 
utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Kami menggunakan delapan indikator 
untuk menghitung keadilan sosial pada dimensi 
kesehatan ini meliputi persentase anak balita yang 
memperoleh imunisasi, persentase unmet need 
tenaga kesehatan, persentase stunting, persentase 
akses air bersih, sanitasi dan fasilitas kesehatan 
khususnya ibu yang melahirkan, persentase 
memperoleh pelayanan kontrasepsi dan asuransi 
jaminan kesehatan nasional. Lima provinsi yang 
memiliki IKS dimensi kesehatan terburuk adalah 
Papua, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat 
dan Kalimantan Tengah. Fakta ini juga tidak 
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mengherankan karena provinsi-provinsi tersebut 
khususnya Papua, Maluku, Maluku Utara, Papua 
Barat adalah provinsi dengan angka harapan 
hidup terendah di Indonesia. Buruknya pelayanan 
puskesmas, absennya dokter dan tenaga medis 
lainnya, tidak adanya obat, jarak yang jauh adalah 
fenomena yang bisa dilihat sehari-hari di pelosok-
pelosok daerah di provinsi tersebut.

Sebaliknya, Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, 
Kepulauan Bangka Belitung dan Jawa Tengah 
adalah provinsi dengan IKSI dimensi kesehatan 
terbaik. Fakta ini juga tidak mengherankan karena 
memang selama bertahun-tahun kesenjangan 
pelayanan kesehatan antara Jawa dan Luar Jawa 
terjadi. Sampai dengan kemerdekaannya yang ke-
74 ini Bangsa Indonesia masih berjuang untuk 
mewujudkan keadilan yang lebih merata dalam 
pelayanan kesehatan, khususnya bagi saudara-
saudara di Papua dan pulau-pulau terpencil dan 
terluar lainnya. 

Peta 10.5 menggambarkan distribusi 
dimensi kesehatan yang menunjukkan adanya 
ketimpangan antar provinsi di Indonesia.
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Dimensi lapangan kerja inklusif

Lapangan kerja menjadi sumber nafkah bagi setiap 
orang. Untuk itu mewujudkan pasar kerja yang 
inklusif terbuka bagi setiap orang adalah bentuk 
keadilan sosial. Demikian pula penghapusan segala 
bentuk perdagangan manusia dan diskriminasi 
berdasarkan gender maupun disabilitas dalam 
akses pekerjaan sangat dibutuhkan untuk 
mewujudkan keadilan sosial dalam pasar kerja. 
Dalam hal ini tugas negara adalah memberikan 
perlindungan kepada setiap warga negara untuk 
memperoleh pekerjaan dengan upah dan gaji yang 
layak serta hak-hak pekerja lainnya.

Kami menggunakan lima indikator untuk 
menghitung IKSI 2018 dimensi lapangan 
kerja inklusif yaitu persentase pengangguran, 
persentase angkatan kerja terhadap penduduk 
usia kerja, rasio pekerja informal dan formal, 
rasio pekerja perempuan di sektor formal dan 
akses kelompok difabel terhadap lapangan kerja 
formal. Sebagaimana dapat dilihat pada peta 
10.6 bahwa Jawa Barat, Papua Barat, Banten, 
Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah adalah 
provinsi dengan dimensi lapangan kerja inklusif 
terburuk. Pada tahun 2018, Jawa Barat dan 
Banten bahkan tertinggi mencapai sekitar 8%. 
Tingginya tingkat pengangguran ini tentunya 
sangat mengkhawatirkan apalagi saat ini Indonesia 
tengah memasuki masa emas bonus demografi. 
Tingginya angka pengangguran di beberapa daerah 
adalah bukti peluang bonus demografi belum 
bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pasar kerja 
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Indonesia, selain menegaskan kembali lemahnya 
link and match dunia pendidikan dan pasar kerja.

Lima provinsi dengan prestasi terbaik di 
dimensi lapangan kerja inklusif adalah Sulawesi 
Barat, Sulawesi Tengah, Riau, Bengkulu dan 
Gorontalo. Ini menarik diamati dan dikaji karena 
semua provinsi tersebut adalah provinsi yang ada di 
luar Jawa. Sulawesi Barat adalah provinsi dengan 
tingkat pengangguran terkecil di Indonesia setelah 
Bali dan NTT. Berbeda dengan NTT, sebagian besar 
warga Sulawesi Barat bekerja di sektor formal. 
Semakin banyaknya penduduk bekerja di sektor 
formal sangat penting karena pada umumnya 
sektor formal mampu memberikan perlindungan 
terhadap pekerja lebih baik dibandingkan sektor 
informal. 

Data juga menunjukkan bahwa rasio pekerja 
terhadap angkatan kerja di Sulawesi Barat, 
Gorontalo dan Sulawesi Tenggara cukup besar 
atau dengan kata lain penduduk di daerah 
tersebut relatif mudah mencari pekerjaan. Peta 
10.6 menunjukkan penyebaran dimensi pasar 
kerja inklusif dalam IKSI 2018. Warna merah 
menggambarkan provinsi dengan IKSI terburuk. 
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Dimensi keadilan antar generasi

Adil juga terkait dengan dimensi generasi. 
Manusia yang hidup saat ini harus berbuat adil 
bagi anak cucunya yang masih harus melanjutkan 
hidupnya di masa depan. Untuk itu keadilan antar 
generasi tercapai apabila setiap generasi dalam 
suatu masyarakat mampu berbuat fair terhadap 
generasi berikutnya untuk mencukupi kebutuhan 
dan menikmati hasil-hasil pembangunan 
serta terhindar dari berbagai kerusakan yang 
diakibatkan oleh perbuatan generasi saat ini. 
Keadilan antar generasi juga menyangkut keadilan 
dimana bakat lebih dari anggota masyarakat yang 
beruntung mampu dimaksimalkan sehingga dapat 
membantu orang yang berkekurangan. Mereka 
yang kurang beruntung adalah mereka yang 
miskin, rentan, tua, dan anak-anak. Keadilan 
antar generasi dengan demikian juga menyangkut 
bagaimana negara mampu mewujudkan sistem 
perlindungan sosial dan ekonomi yang baik 
kepada anak-anak dan orangtua. 

Kami menggunakan tujuh indikator untuk 
menghitung dimensi keadilan antar generasi 
dalam IKSI 2018 yaitu angka dependency ratio, 
persentase ketersediaan panti wreda, persentase 
ibu yang memberikan air susu ibu eksklusif, 
persentase anak yang baru lahir memperoleh 
akta catatan sipil, persentase ketersediaan sarana 
prasarana pendidikan anak usia dini, persentase 
kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. 
Lima provinsi dengan IKSI dimensi keadilan antar 
generasi terburuk adalah Kalimantan Barat, 
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Maluku, Sumatra Utara, Papua Barat, dan Papua. 
Provinsi Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Papua 
dan Papua Barat adalah provinsi dengan kasus 
kebakaran hutan tertinggi. Pemenuhan hak-hak 
generasi yang akan datang seperti pemberian air 
susu ibu eksklusif, layanan pendidikan anak usia 
dini dan juga perlindungan kesejahteraan orangtua 
oleh negara melalui penyediaan fasilitas publik 
bagi orangtua pun masih sangat memprihatinkan.

Provinsi dengan kinerja terbaik dalam 
pemenuhan keadilan antar generasi adalah 
Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, 
Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apabila dilihat dari 
sisi pembangunan lingkungan memang provinsi-
provinsi tersebut khususnya DI Yogyakarta, 
Jawa Barat dan Jawa Tengah relatif cukup baik. 
Demikian pula pemenuhan hak-hak generasi 
yang akan datang seperti pemberian air susu ibu 
eksklusif, layanan pendidikan anak usia dini dan 
juga perlindungan kesejahteraan orang tua oleh 
negara melalui penyediaan fasilitas publik bagi 
orangtua relatif lebih baik dibandingkan provinsi 
lainnya. Peta 10.7 menggambarkan dimensi 
keadilan antar generasi di 34 provinsi Indonesia.
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Dimensi penegakan hukum

Keadilan sosial tidak akan pernah terwujud 
tanpa adanya penegakan hukum. Oleh karena 
itu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan 
yang berlandaskan atas hukum dalam setiap 
pengambilan keputusannya. Negara Indonesia 
adalah negara konstitusi artinya negara 
yang diperintah dengan hukum dan memiliki 
kedaulatan hukum. Dalam negara hukum maka 
kekuasaan tertinggi bukanlah pada jabatan tetapi 
terletak pada hukum. Untuk itu kepastian hukum 
diperlukan dalam rangka menegakkan keadilan. 
Negara Indonesia mengakui bahwa Pancasila dan 
UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber 
hukum di negeri ini.

Perdebatan mengenai keadilan sosial dan 
penegakan hukum di Indonesia nampaknya masih 
akan berlangsung. Berbagai kasus pelanggaran 
Hak Asasi Manusia (HAM) masih belum diselesaikan 
dengan tuntas. Aksi tindak kejahatan masih kerap 
terjadi. Buruknya mental aparat hukum dalam 
menjalankan tugasnya masih menjadi hambatan 
mengapa aturan hukum yang ada sepertinya sulit 
ditegakkan di masyarakat. Fenomena ini hanyalah 
sebagian kecil menggambarkan mengapa hukum 
di Indonesia sampai dengan saat ini masih jauh 
dari keadilan.

Fakta ini juga terlihat dari IKSI dimensi 
penegakan hukum 2018. Dalam IKSI ini kami 
menggunakan indikator persentase kepemilikan 
akta kelahiran, persentase tindak kejahatan, 
rasio tindak pidana, dan persentase penyelesaian 
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tindak pidana. Provinsi dengan IKSI dimensi 
penegakan hukum terburuk adalah Aceh, Nusa 
Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua. 
Hukum masih sulit ditegakkan di provinsi ini. 
Kontribusi penegakan hukum dalam IKSI masing-
masing provinsi pun masih rendah, menunjukkan 
ketertinggalan pembangunan sektor hukum yang 
ada. 

Sebaliknya, DKI Jakarta, Bengkulu, Jawa 
Tengah, Kalimantan Timur, dan Bali adalah 
provinsi dengan kemampuan penegakan hukum 
relatif lebih baik dibandingkan provinsi lainnya 
di Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarana 
serta infrastruktur penegakan hukum dan 
juga sumber daya manusia penegak hukum di 
beberapa provinsi tersebut menyebabkan upaya 
pembangunan hukum dapat dilaksanakan lebih 
baik. 

DKI Jakarta misalnya walaupun kejadian 
tindak pidana relatif cukup besar namun sebagai 
ibu kota negara memiliki berbagai perlengkapan 
dan kecukupan sumber daya manusia penegak 
hukum sehingga kemampuan menyelesaikan 
tindak pidana provinsi ini juga lebih baik 
dibandingkan provinsi lainnya. Peta 10.8 
menunjukkan distribusi dimensi keadilan di 34 
provinsi Indonesia.
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Dimensi demokrasi dan tata kelola kelembagaan 

yang baik

Semenjak lengsernya rezim Orde Baru, bangsa 
Indonesia telah melalui pengalaman demokrasi 
yang luar biasa. Bahkan beberapa pengamat 
menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia 
termasuk demokrasi yang kebablasan atau 
radikal. Sistem pemerintahan Indonesia pun sejak 
Suharto lengser telah berganti dengan sistem 
desentralisasi pemerintahan. Proses desentralisasi 
di Indonesia bahkan dikatakan sebagai sebuah 
big bang decentralization. Dalam logika modern, 
demokrasi dan keadilan sosial ibarat dua keping 
mata uang. Masyarakat dan negara yang adil 
hanya dapat diwujudkan jika pemerintahannya 
berjalan secara demokratis. Dalam logika modern 
pun diyakini bahwa tata kelola kelembagaan yang 
baik atau sering disebut sebagai good governance 
adalah pra syarat bagi keadilan sosial.

Kami menggunakan enam indikator untuk 
menghitung dimensi demokrasi dan good 

governance dalam IKSI 2018 meliputi kemajuan 
dalam aspek hak sipil, hak-hak politik, dan 
lembaga demokrasi serta partisipasi perempuan 
dalam parlemen. Kami menambahkan akses 
terhadap layanan dasar yaitu listrik dan jalan 
sebagai indikator proxy untuk menilai tata 
kelola kelembagaan yang baik. Kondisi dimensi 
demokrasi dan good governance terburuk terjadi di 
Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Sumatra 
Barat, Sumatra Utara dan Kalimantan Tengah. 
Buruknya demokrasi dan good governance 
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di Papua dan Papua Barat adalah fenomena 
yang tidak bisa dipungkiri mengingat berbagai 
ketertinggalan yang dialami oleh masyarakat dan 
pemerintah daerah Papua selama ini. Kebijakan 
penguatan demokrasi lokal dan pemerintah 
daerah yang baik perlu dilakukan secara tepat 
agar efeknya justru tidak merusak nilai-nilai lokal 
yang selama ini ada.

Provinsi dengan dimensi demokrasi dan 
good governace terbaik adalah DKI Jakarta, Bali, 
Sulawesi Utara, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. 
Fakta ini sama sekali tidak mengherankan 
dengan melihat berbagai kemajuan yang berhasil 
dicapai di provinsi tersebut dibandingkan Provinsi 
lainnya di Indonesia. Demokrasi lokal di DKI 
Jakarta berkembang relatif cukup baik selama 
tahun 2018. Pemilu daerah langsung dapat 
dilaksanakan dengan lancar. Hak-hak sipil, hak-
hak politik dan pembangunan lembaga demokrasi 
relatif lebih baik dibandingkan Provinsi lainnya 
di Indonesia. Bali dan DI Yogyakarta memiliki 
akar historis sebagai kota yang berbudaya. 
Dalam sejarahnya pemerintah di kedua Provinsi 
tersebut telah menunjukkan komitmen yang kuat 
dalam melaksanakan demokrasi dan tata kelola 
pemerintahan daerah yang lebih baik. Peta 10.10 
menunjukkan distribusi dimensi demokrasi dan 
good governace IKSI 2018 di 34 provinsi.
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Penutup

Indeks Keadilan Sosial Indonesia (IKSI) 2018 
disusun dengan harapan kita memperoleh 
informasi mengenai status keadilan sosial di 
Indonesia saat ini. Indeks ini belum pernah disusun 
sebelumnya. Oleh karena itu, inisiatif penyusunan 
IKSI dalam buku ini sepanjang pengetahuan kami 
adalah upaya pertama di Indonesia.

Sebagaimana kami singgung di awal buku 
ini, IKSI 2018 memiliki beberapa keterbatasan. 
Pertama, data yang kami gunakan hanya 
mewakili satu tahun tertentu yakni tahun 2018. 
Konsekuensinya adalah gambaran keadilan 
sosial yang ditunjukkan oleh IKSI ini hanya 
menggambarkan IKSI Indonesia tahun 2018. 
Tentu saja kalau kita bisa menggunakan data 
yang mencakup kurun waktu panjang akan lebih 
baik sehingga potret perkembangan keadilan 
sosial di Indonesia dapat dijelaskan dari waktu 
ke waktu dari periode ke periode. Misalnya jika 
menggunakan data panjang sejak tahun 1954 
akan terlihat kemunduran dunia pendidikan di 
NTT dengan diterapkannya kebijakan nasional. 
Kedua, data yang kami gunakan untuk menyusun 
IKSI 2018 adalah data yang mewakili 34 provinsi 
Indonesia. Keterbatasan data menyebabkan kami 
tidak mampu menyusun IKSI yang mewakili 
Kabupaten/Kota di Indonesia. Keterbatasan ini 
menyebabkan IKSI 2018 mungkin tidak mampu 
menjelaskan bagaimana dinamika demokrasi lokal 
dan desentralisasi pemerintahan kabupaten/kota, 
ketidakadilan struktural serta keterkaitannya 
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dengan cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.

Walaupun dengan segala keterbatasannya, 
buku ini mampu menyediakan informasi yang 
berguna baik untuk para pembuat kebijakan, 
praktisi maupun akademisi untuk memahami 
bagaimanakah IKSI ini disusun dan bagaimanakah 
IKSI ini menggambarkan kondisi keadilan sosial 
di Indonesia. IKSI yang kami susun nampaknya 
tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang kita 
sudah ketahui selama ini. IKSI ini menegaskan 
bahwa saudara-saudara kita di provinsi paling 
ujung timur Indonesia, Papua, Papua Barat dan 
Nusa Tenggara Timur masih jauh tertinggal. 
Harus kita akui bahwa setelah tujuh puluh lima 
tahun Indonesia merdeka, masih banyak saudara 
kita yang tinggal di wilayah tersebut yang belum 
bisa menikmati keadilan sosial seutuhnya. Hanya 
satu diantara dua penduduk provinsi tersebut 
yang mampu mengenyam dan menikmati keadilan 
sosial. Inilah pesan utama dari buku ini.
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Lampiran 1. Indikator dalam Dimensi Penanggu-
langan Kemiskinan

ID PROVINSI miskin miskinm miskina miskinlan

11 ACEH 15.83 4.70 5.77 4.06

12 SUMATERA UTARA 9.08 5.40 7.38 3.13

13 SUMATERA BARAT 6.60 1.51 2.04 1.22

14 RIAU 7.30 1.62 2.03 1.61

15 JAMBI 7.89 3.64 4.53 4.26

16 SUMATERA SELATAN 12.81 10.30 12.72 10.95

17 BENGKULU 15.42 3.76 4.61 4.28

18 LAMPUNG 13.08 8.64 10.09 10.62

19
KEP. BANGKA 
BELITUNG

5.01 0.03 0.09 0.00

21 KEP. RIAU 6.02 0.95 1.46 0.37

31 DKI JAKARTA 3.56 0.02 0.04 0.00

32 JAWA BARAT 7.35 7.85 9.55 10.04

33 JAWA TENGAH 11.26 11.73 12.89 15.53

34 DI YOGYAKARTA 11.97 10.66 11.07 15.45

35 JAWA TIMUR 10.92 10.48 10.99 15.44

36 BANTEN 5.25 2.76 3.61 3.36

51 BALI 3.96 4.48 5.42 6.47

52
NUSA TENGGARA 
BARAT

14.69 12.94 15.21 16.83

53
NUSA TENGGARA 
TIMUR

21.19 24.36 29.55 21.10

61 KALIMANTAN BARAT 7.57 4.60 5.91 4.75

62
KALIMANTAN TEN-
GAH

5.14 2.55 3.07 2.47

63
KALIMANTAN SE-
LATAN

4.60 1.64 2.00 2.18

64
KALIMANTAN 
TIMUR

6.05 0.33 0.42 0.53
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65
KALIMANTAN 
UTARA

6.98 0.36 0.49 0.46

71 SULAWESI UTARA 7.70 9.86 13.02 7.21

72 SULAWESI TENGAH 13.85 9.47 12.68 6.74

73 SULAWESI SELATAN 8.97 15.48 18.88 16.16

74
SULAWESI TENG-
GARA

11.48 18.71 23.78 16.47

75 GORONTALO 16.32 22.59 27.51 20.15

76 SULAWESI BARAT 11.24 17.46 21.14 18.92

81 MALUKU 17.99 9.50 12.25 7.19

82 MALUKU UTARA 6.63 3.96 5.19 2.68

91 PAPUA BARAT 22.84 16.57 21.05 10.13

94 PAPUA 27.59 18.24 23.00 13.28

Lampiran 2. Indikator dalam Dimensi Akses Ter-
hadap Layanan Pendidikan

ID PROVINSI bthrf dropout pkaud pmsd pmsmp pmsma

11 ACEH 6.35 1.84 31.76 98.87 86.07 64.97

12
SUMATERA 
UTARA

2.30 6.26 24.34 98.38 81.31 64.39

13
SUMATERA 
BARAT

2.30 1.83 30.22 99.27 71.9 60.65

14 RIAU 2.52 2.30 29.31 97.72 78.32 55.08

15 JAMBI 5.18 1.01 31.71 99.2 77.19 52.84

16
SUMATERA 
SELATAN

3.65 3.53 25.43 98.09 75.4 53.91

17 BENGKULU 6.02 0.94 28.8 98.29 73.28 60.77

18 LAMPUNG 8.47 3.21 33.2 99.49 81.83 51.07

19
KEP. BANGKA 
BELITUNG

5.22 0.70 36.1 98.28 70.91 47.19

21 KEP. RIAU 3.88 0.35 28.31 98.76 87.07 69.07

31 DKI JAKARTA 0.73 2.34 39.8 98.37 86.38 60.59
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32 JAWA BARAT 3.90 18.18 35.87 98.25 77.77 48.55

33
JAWA 
TENGAH

15.13 8.20 49.77 98.04 79.15 50.67

34
DI 
YOGYAKARTA

12.06 0.46 69.8 99.3 87.94 70.44

35 JAWA TIMUR 17.97 13.85 56.9 97.97 78.36 52.11

36 BANTEN 7.68 4.34 29.77 97.74 77.07 52.37

51 BALI 17.44 0.59 35.49 96.15 86.42 69.33

52
NUSA 
TENGGARA 
BARAT

32.72 2.51 40.29 98.91 81.69 58.42

53
NUSA 
TENGGARA 
TIMUR

18.44 5.68 32.58 95.6 63.38 41.31

61
KALIMANTAN 
BARAT

19.70 3.59 22.47 97.57 63.57 43.51

62
KALIMANTAN 
TENGAH

2.40 1.23 37.9 98.95 75.56 49.15

63
KALIMANTAN 
SELATAN

4.45 1.30 47.27 99.53 71.69 51.92

64
KALIMANTAN 
TIMUR

2.96 1.11 32.2 97.29 80.49 61.96

65
KALIMANTAN 
UTARA

12.90 0.91 32.8 92.86 79.16 54.93

71
SULAWESI 
UTARA

0.15 0.36 31.78 95.61 72.16 57.34

72
SULAWESI 
TENGAH

4.71 1.21 41.77 93.72 69.75 53.77

73
SULAWESI 
SELATAN

19.57 3.96 32.16 97.75 76.09 50.22

74
SULAWESI 
TENGGARA

15.71 1.40 31.17 97.12 79.2 60.54

75 GORONTALO 3.33 0.60 50.23 98.48 66.11 46.44

76
SULAWESI 
BARAT

16.23 0.67 42.53 95.83 70.61 54.67

81 MALUKU 0.84 1.08 30.77 96.99 76.99 56.45
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82
MALUKU 
UTARA

3.57 0.76 35.31 97.27 73.89 57.8

91 PAPUA BARAT 4.86 0.73 27.39 93.89 61.88 54.84

94 PAPUA 29.02 2.98 13.17 76.43 50.41 33.6

Lampiran 3. Indikator dalam Dimensi Kohesi 
Sosial dan Non Diskriminasi

ID PROVINSI gini konflik idg ipg jamsos raskin kalori

11 ACEH 32.15 3.193 66.60 91.67 9.032 57.878 9.38

12
SUMATERA 
UTARA

31.45 7.199 71.29 90.66 6.815 36.467 6.87

13
SUMATERA 
BARAT

31.30 9.667 65.70 94.17 8.931 23.963 6.93

14 RIAU 33.70 8.047 75.73 88.37 6.906 26.161 10.19

15 JAMBI 33.45 3.046 67.78 88.44 3.295 29.086 8.93

16
SUMATERA 
SELATAN

34.95 2.668 74.37 92.62 4.955 33.631 6.81

17 BENGKULU 35.85 2.743 69.60 91.37 4.842 35.821 6.31

18 LAMPUNG 33.60 2.553 63.82 90.57 2.525 44.305 8.89

19
KEP. BANGKA 
BELITUNG

27.65 0.742 52.57 89.15 6.998 13.002 8.23

21 KEP. RIAU 33.45 1.050 66.18 92.97 7.449 15.217 11.32

31 DKI JAKARTA 39.20 30.056 73.68 94.7 4.115 1.625 7.05

32 JAWA BARAT 40.60 11.039 70.20 89.19 5.666 36.457 7.04

33 JAWA TENGAH 36.75 4.488 74.03 91.95 4.893 44.032 8.51

34 DI YOGYAKARTA 43.15 4.773 69.64 94.73 7.579 35.407 2.34

35 JAWA TIMUR 37.50 2.554 69.71 90.77 4.500 37.169 6.83

36 BANTEN 37.60 7.176 72.75 91.3 6.503 27.687 4.74

51 BALI 37.05 1.818 64.18 93.71 5.552 14.549 3.14

52
NUSA TENGGARA 
BARAT

38.15 16.949 60.56 90.37 5.839 55.039 3.6

53
NUSA TENGGARA 
TIMUR

35.50 11.786 65.86 92.57 4.617 44.802 14.84

61
KALIMANTAN 
BARAT

33.20 1.497 64.47 86.74 3.835 30.112 13.84
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62
KALIMANTAN 
TENGAH

34.30 1.893 77.03 89.13 9.697 13.538 9.07

63
KALIMANTAN 
SELATAN

34.20 2.038 71.31 88.61 9.477 21.559 6.07

64
KALIMANTAN 
TIMUR

34.20 2.192 57.53 85.63 9.778 19.673 15.94

65
KALIMANTAN 
UTARA

30.35 1.617 69.53 86.74 9.597 15.192 15.97

71
SULAWESI 
UTARA

38.30 11.416 80.91 94.79 3.964 33.947 7.56

72
SULAWESI 
TENGAH

33.15 7.919 73.95 92.08 6.107 41.282 10.44

73
SULAWESI 
SELATAN

39.25 7.593 69.14 93.15 5.453 31.080 9.44

74
SULAWESI 
TENGGARA

40.05 6.960 71.54 90.24 7.588 40.466 6.99

75 GORONTALO 41.00 5.535 71.23 86.63 5.353 37.745 8.31

76 SULAWESI BARAT 36.80 4.482 71.95 90.05 5.964 41.635 13.38

81 MALUKU 33.45 32.682 77.77 93.03 4.082 58.725 25.86

82 MALUKU UTARA 33.20 20.710 72.81 89.5 6.606 33.448 25.82

91 PAPUA BARAT 39.25 35.818 51.04 82.47 9.104 43.222 18.68

94 PAPUA 39.10 33.641 68.71 80.11 3.515 48.534 27.48

Lampiran 4. Indikator dalam Dimensi Akses 
Terhadap Layanan Kesehatan

ID PROVINSI imun unmet
stunt-

ing
air 

bersih
sanitasi faskes KB BPJS

11 ACEH 18.32 4.53 37.1 54.86 52.32 80.74 51.84 86.950

12
SUMATERA 
UTARA

27.98 3.8 32.4 62.4 61.15 63.66 51.83 49.979

13
SUMATERA 
BARAT

37.62 3.31 29.9 59.31 40.79 89.74 51.31 54.250

14 RIAU 30.34 6.11 27.4 77.34 59.17 62.42 57.32 40.677

15 JAMBI 66.39 4.66 30.1 57.53 51.02 50.22 68.22 41.018

16
SUMATERA 
SELATAN

48.75 4.05 31.7 58.3 53.6 63.64 73.07 34.342

17 BENGKULU 62.48 5.65 28 36.89 30.5 55.13 73.17 51.980

18 LAMPUNG 67.4 5.27 27.3 45.85 40.55 79.12 72.36 43.366
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19
KEP. BANGKA 
BELITUNG

78.34 3.99 23.4 59.13 78.42 85.51 71.83 54.762

21 KEP. RIAU 73.55 3.46 23.6 75.12 74.05 87.05 53.17 50.004

31 DKI JAKARTA 68.78 3.2 17.6 88.39 85.53 96.04 60.61 77.220

32 JAWA BARAT 54.99 4.69 31.1 62.37 51.21 76.47 70.99 49.886

33
JAWA 
TENGAH

74.95 4.84 31.2 73.03 65.01 95.85 66.86 54.400

34
DI 
YOGYAKARTA

86.41 4.31 21.4 73.63 80.19 98.6 63.98 72.844

35 JAWA TIMUR 67.02 4.74 32.8 66.52 53.98 91.78 67.88 44.275

36 BANTEN 30.4 5.98 26.6 59.07 50.31 67.11 69.43 50.054

51 BALI 92.1 3.19 21.8 84.28 83.73 99.72 66.98 54.961

52
NUSA 
TENGGARA 
BARAT

75.2 7.31 33.5 69.13 63.09 86.17 61.73 53.112

53
NUSA 
TENGGARA 
TIMUR

44.41 8.09 42.6 64.79 35.47 69.09 43.83 56.693

61
KALIMANTAN 
BARAT

47.6 5.72 33.3 66.71 39.26 56.98 69.33 40.872

62
KALIMANTAN 
TENGAH

43.24 6.76 34 57.4 41.45 40.66 71.5 42.047

63
KALIMANTAN 
SELATAN

62.97 5.51 33.1 50.46 47.52 69.73 72.86 39.238

64
KALIMANTAN 
TIMUR

71.3 4.04 29.2 73.31 68.24 81.71 61.85 60.521

65
KALIMANTAN 
UTARA

64.72 4.81 26.9 82.62 61.1 78.18 56.21 70.325

71
SULAWESI 
UTARA

57.44 5.46 25.5 66.71 60.92 76.35 69.68 60.523

72
SULAWESI 
TENGAH

47.69 8.57 32.3 61.64 44.31 63.18 62.25 54.531

73
SULAWESI 
SELATAN

56.56 5.49 35.7 70.82 69.41 76.85 53.87 66.868

74
SULAWESI 
TENGGARA

36.78 7.58 28.7 76.31 56 33.36 55.64 55.531

75 GORONTALO 56.25 7.46 32.5 69.91 42.81 85.19 68.27 72.787

76
SULAWESI 
BARAT

45.3 5.93 41.6 51.35 44.61 63.02 50.82 63.873

81 MALUKU 27.23 5.57 34 67.71 50.86 17.84 38.56 46.602

82
MALUKU 
UTARA

26.63 5.5 31.4 54.93 49.52 25.77 53.65 40.888
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91 PAPUA BARAT 19.87 4.33 27.7 66.87 57.81 39.82 35.74 60.444

94 PAPUA 22.84 3.01 33.1 51.8 15.78 35.53 14.37 31.038

Lampiran 5. Indikator dalam Dimensi Pasar 
Kerja/Lapangan Kerja Inklusif

ID PROVINSI anggur tpak informal pformal difabel

11 ACEH 6.55 64.24 57.068 39.750 26.812

12 SUMATERA UTARA 5.59 71.82 64.000 28.732 30.149

13 SUMATERA BARAT 5.55 67.26 62.206 36.519 26.316

14 RIAU 5.72 65.23 51.954 42.697 40.580

15 JAMBI 3.65 68.46 60.013 35.303 33.333

16 SUMATERA SELATAN 4.02 68.69 64.258 30.611 19.767

17 BENGKULU 2.70 70.06 67.002 29.949 32.847

18 LAMPUNG 4.33 69.67 68.876 28.227 27.907

19 KEP. BANGKA BELITUNG 3.61 67.79 49.614 46.032 29.630

21 KEP. RIAU 6.43 64.72 40.223 55.984 25.806

31 DKI JAKARTA 5.34  63.95 34.705 63.348 31.169

32 JAWA BARAT 8.16 62.92 52.442 43.431 23.077

33 JAWA TENGAH 4.23 68.56 56.317 41.080 21.259

34 DI YOGYAKARTA 3.06 73.37 53.522 41.972 25.610

35 JAWA TIMUR 3.85 69.37 58.882 36.289 21.417

36 BANTEN 7.77 63.49 41.980 53.466 26.761

51 BALI 0.86 76.78 52.682 40.969 19.231

52 NUSA TENGGARA BARAT 3.38 65.91 67.512 26.909 25.974

53 NUSA TENGGARA TIMUR 2.98 70.17 78.165 18.239 29.787

61 KALIMANTAN BARAT 4.15 68.65 63.061 27.203 27.041

62 KALIMANTAN TENGAH 3.18 70.03 52.104 39.416 22.222

63 KALIMANTAN SELATAN 3.86 70.27 60.481 32.224 26.230

64 KALIMANTAN TIMUR 6.90 64.99 45.911 44.904 32.895

65 KALIMANTAN UTARA 4.68 67.81 44.024 47.585 36.066

71 SULAWESI UTARA 6.09 63.01 57.796 45.572 29.796
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72 SULAWESI TENGAH 3.19 69.52 66.264 33.308 28.692

73 SULAWESI SELATAN 5.39 63.02 63.590 34.839 26.281

74 SULAWESI TENGGARA 2.79 69.78 67.315 29.267 20.513

75 GORONTALO 3.62 67.34 61.800 42.913 31.522

76 SULAWESI BARAT 2.45 68.46 69.046 27.884 31.633

81 MALUKU 7.38 62.90 69.382 30.128 26.957

82 MALUKU UTARA 4.65 65.21 65.540 34.755 26.590

91 PAPUA BARAT 5.67 67.88 59.026 32.690 20.994

94 PAPUA 2.91 79.11 80.439 13.088 19.403

Lampiran 6. Indikator dalam Dimensi Keadilan 
Antar Generasi

ID PROVINSI depratio wreda asi catsipil paud bhutan cemar

11 ACEH 54.8 8.73 33.33 76.12 22.43 0.30 21.603

12 SUMATERA UTARA 56.3 5.70 25.69 54.51 14.03 0.25 38.878

13 SUMATERA BARAT 55.8 8.83 50.4 73.07 37.79 0.91 41.328

14 RIAU 51.5 7.06 36.29 60.51 42.92 7.61 39.024

15 JAMBI  7.3 5.04 62.67 80.86 30.91 3.45 50.927

16
SUMATERA 
SELATAN

49.7 11.73 41.56 77.59 21.94 18.81 31.252

17 BENGKULU 47.9 3.47 46.78 79.26 20.70 0.04 27.875

18 LAMPUNG 49.5 5.75 44.58 76.52 24.47 2.43 32.425

19
KEP. BANGKA 
BELITUNG

46.2 4.19 34.56 88.34 13.43 0.49 65.217

21 KEP. RIAU 49.7 18.41 53.85 82.93 17.71 0.12 22.986

31 DKI JAKARTA 39.9 29.73 45.66 90.53 30.50 0.00 66.667

32 JAWA BARAT 47.7 22.75 44.67 72.17 62.56 0.33 48.860

33 JAWA TENGAH 48.1 19.06 50.56 87.61 89.40 0.26 42.280

34 DI YOGYAKARTA 44.9 30.90 55.7 93.84 55.40 0.00 43.964

35 JAWA TIMUR 44.3 31.96 40.79 76.57 120.76 0.94 34.877

36 BANTEN 46.4 17.17 36.83 66.35 48.75 0.00 57.345

51 BALI 45.6 10.25 27.08 77.33 25.33 0.04 38.827
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52
NUSA TENGGARA 
BARAT

53.8 23.56 64.25 59.87 19.70 1.89 36.000

53
NUSA TENGGARA 
TIMUR

66.7 4.73 62.17 32.89 18.64 6.09 8.876

61
KALIMANTAN 
BARAT

50.8 7.30 51.37 68.78 15.57 6.19 66.636

62
KALIMANTAN 
TENGAH

46.2 4.05 44.11 69.38 23.29 8.22 66.730

63
KALIMANTAN 
SELATAN

48.6 7.29 40.69 77.34 30.54 17.60 47.301

64
KALIMANTAN 
TIMUR

46.2 10.01 59 82.84 33.60 3.82 46.532

65
KALIMANTAN 
UTARA

46.2 2.15 46.25 78.15 13.20 0.48 46.681

71 SULAWESI UTARA 46.6 6.01 33.62 66.48 19.80 0.23 30.000

72
SULAWESI 
TENGAH

50.6 8.82 41.91 53.63 21.62 1.12 20.825

73
SULAWESI 
SELATAN

52.9 10.72 52.18 71.36 21.42 0.55 23.217

74
SULAWESI 
TENGGARA

60.5 3.14 34.96 61.81 8.65 1.08 17.386

75 GORONTALO 48.6 8.57 42.19 75.95 35.00 0.15 23.243

76 SULAWESI BARAT 56.0 4.07 61.77 68.28 19.00 0.25 29.077

81 MALUKU 59.7 1.83 36.36 43.24 11.36 1.71 12.641

82 MALUKU UTARA 58.5 2.05 64.28 55.82 7.90 0.30 27.163

91 PAPUA BARAT 49.9 2.09 35.01 52.4 3.23 0.22 79.763

94 PAPUA 47.5 2.35 43.48 29.53 6.14 14.11 75.705

Lampiran 7. Indikator dalam Dimensi Penegakan 
Hukum

ID PROVINSI aktelahir jahat pidselesai tindakpidana

11 ACEH 84.44 4 28.27 0.686

12 SUMATERA UTARA 64.11 11 68.17 2.976

13 SUMATERA BARAT 81.72 10 45.27 11.187

14 RIAU 68.48 10 51.66 4.402

15 JAMBI 87.96 9 68.86 2.462

16 SUMATERA SELATAN 85.5 13 74.82 2.145
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17 BENGKULU 87.79 7 83.59 4.607

18 LAMPUNG 84.44 9 71.84 1.152

19
KEP. BANGKA 
BELITUNG

93.57 7 55.52 3.046

21 KEP. RIAU 90.30 6 59.75 0.696

31 DKI JAKARTA 95.85 12 88.23 1.158

32 JAWA BARAT 73.82 6 74.96 11.776

33 JAWA TENGAH 91.92 5 76.48 5.508

34 DI YOGYAKARTA 96.63 16 36.93 3.101

35 JAWA TIMUR 79.51 6 58.74 2.287

36 BANTEN 64.22 7 61.36 8.935

51 BALI 86.66 6 74.93 1.231

52
NUSA TENGGARA 
BARAT

74.48 8 59.08 1.091

53
NUSA TENGGARA 
TIMUR

47.84 12 70.32 2.192

61 KALIMANTAN BARAT 74.72 3 77.02 2.126

62
KALIMANTAN 
TENGAH

75.38 3 72.19 1.976

63
KALIMANTAN 
SELATAN

84.21 11 75.93 0.906

64 KALIMANTAN TIMUR 90 8 75.76 1.937

65 KALIMANTAN UTARA 84.69 1 69.95 2.136

71 SULAWESI UTARA 79.22 12 53.74 0.135

72 SULAWESI TENGAH 62.58 12 56.39 3.482

73 SULAWESI SELATAN 82.24 10 53.59 3.187

74
SULAWESI 
TENGGARA

76.44 7 69.6 7.305

75 GORONTALO 86.45 5 64.49 0.429

76 SULAWESI BARAT 78.26 5 56.19 0.964

81 MALUKU 63.69 18 24.25 0.617

82 MALUKU UTARA 65.15 5 56.09 0.935

91 PAPUA BARAT 57.79 25 27.48 0.245

94 PAPUA 21.57 23 22.41 1.181
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Lampiran 8. Indikator dalam Dimensi Demokrasi 
dan Tata Kelola Kelembagaan yang Baik

ID PROVINSI sipil hhp demo pparlemen listrik jalan

11 ACEH 96.79 68.09 77.67 14.81 99.22 74.77

12 SUMATERA UTARA 76.54 62.61 51.69 17.17 94.79 66.22

13 SUMATERA BARAT 55.32 62.84 88.52 10.77 96.33 92.34

14 RIAU 86.88 62.77 89.47 28.13 95.17 60.39

15 JAMBI 72.88 62.76 72.92 16.98 95.5 71.57

16 SUMATERA SELATAN 83.13 73.12 76.01 21.33 98.07 71.28

17 BENGKULU 78.77 62.18 74.13 15.56 95.59 80.18

18 LAMPUNG 77.29 59.53 72.35 14.12 99.48 70.63

19
KEP. BANGKA 
BELITUNG

80.95 73.56 63.76 4.44 99.29 98.72

21 KEP. RIAU 91.05 77.54 66.9 17.78 98.71 74.64

31 DKI JAKARTA 95.09 75.43 87.82 19.81 100 97.75

32 JAWA BARAT 74.9 64.78 54.8 22 99.86 93.31

33 JAWA TENGAH 76.21 66.92 75.42 22 99.87 96.74

34 DI YOGYAKARTA 90.6 75.07 77.66 12.73 99.79 96.58

35 JAWA TIMUR 77.21 67.45 75.97 15 99.69 91.79

36 BANTEN 86.59 60.11 79.4 23.53 99.47 79.64

51 BALI 94.72 68.08 89.55 9.09 99.76 100.00

52
NUSA TENGGARA 
BARAT

78.28 62.08 86.11 9.23 99.4 87.32

53
NUSA TENGGARA 
TIMUR

94 71.85 84.28 10.77 72.91 58.58

61 KALIMANTAN BARAT 93.87 64.01 73.08 10.77 86.75 39.83

62
KALIMANTAN 
TENGAH

90.09 50.46 80.65 24.44 94.93 40.18

63
KALIMANTAN 
SELATAN

69.26 83.03 88.37 16.36 99 76.13

64 KALIMANTAN TIMUR 90.99 61.38 72.22 10.91 99.23 56.55

65 KALIMANTAN UTARA 97.36 75.8 68.95 20 96.95 38.59

71 SULAWESI UTARA 88.9 69.53 76.86 33.33 99.13 92.07

72 SULAWESI TENGAH 91.9 54.94 86.72 24.44 90.42 76.62
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73 SULAWESI SELATAN 72.44 64.05 79.75 19.05 97.83 78.53

74 SULAWESI TENGGARA 79.77 67.59 78.16 18.18 97.44 60.49

75 GORONTALO 79.33 64.95 76.26 28.89 94.39 85.14

76 SULAWESI BARAT 87.41 55.05 77.45 17.78 93.57 58.62

81 MALUKU 81.38 72.86 72.32 26.67 84.04 55.31

82 MALUKU UTARA 78.94 62.39 78.92 20.45 90.12 58.65

91 PAPUA BARAT 82.11 40.11 57.21 5.36 81.19 36.54

94 PAPUA 84.36 47.9 57.05 16.36 57.26 18.21
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