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Garis Kemiskinan (GK) 
Poverty Line 

Konsep dan Definisi 
Untuk  mengukur  kemiskinan,  BPS 
menggunakan  konsep  kemampuan 
memenuhi  kebutuhan  dasar  (basic needs 
approach).    Konsep  ini  tidak  hanya 
digunakan  oleh  BPS  tetapi  juga  oleh 
negara‐negara  lain  seperti  Armenia, 
Senegal,  Pakistan,  Bangladesh,  Vietnam, 
Sierra  Leone,  dan  Gambia.  Dengan 
pendekatan  ini,  kemiskinan  dipandang 
sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi 
ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan 
dasar makanan dan bukan makanan yang 
diukur  dari  sisi  pengeluaran  yang 
dikonseptualisasikan  dengan  Garis 
Kemiskinan  (GK).  GK  merupakan 
representasi dari jumlah rupiah minimum 
yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi 
kebutuhan  pokok  minimum  makanan 
yang  setara  dengan  2100  kilokalori  per 
kapita  per  hari  dan  kebutuhan  pokok 
bukan makanan. GK yang digunakan oleh 
BPS  terdiri  dari  dua  komponen,  yaitu 
Garis  Kemiskinan  Makanan  (GKM)  dan 
Garis  Kemiskinan  Nonmakanan  (GKNM), 
di mana GK merupakan penjumlahan dari 
GKM dan GKNM. 

Manfaat 
Untuk  mengukur  beberapa  indikator 
kemiskinan,  seperti  jumlah  dan 
persentase  penduduk  miskin  (headcount 
index – P0), indeks kedalaman kemiskinan 
(poverty  gap  index  –  P1),  dan  indeks 
keparahan  kemiskinan  (poverty  severity 
index – P2). 

Rumus 
GK = GKM + GKNM 

GK : Garis Kemiskinan
GKM : Garis Kemiskinan Makanan 
GKNM : Garis Kemiskinan Nonmakanan 
GKM  merupakan  nilai  pengeluaran 
kebutuhan  minimum  makanan  yang 
disetarakan  dengan  2100  kilokalori  per 
kapita  per  hari.  Paket  komoditi 
kebutuhan  dasar  makanan  diwakili  oleh 
52  jenis  komoditi  (padi‐padian,  umbi‐
umbian,  ikan,  daging,  telur  dan  susu, 
sayuran,  kacang‐kacangan,  buah‐buahan, 
minyak  dan  lemak,  dan  lain‐lain). 
Sementara  GKNM  adalah  kebutuhan 
minimum  untuk  perumahan,  sandang, 
pendidikan,  dan  kesehatan.  Paket 
komoditi  kebutuhan  dasar  non‐makanan 
diwakili    oleh  51  jenis  komoditi 
(kelompok  pengeluaran)  di  perkotaan 
dan  47  jenis  komoditi  (kelompok 
pengeluaran) di perdesaan. 

Interpretasi 
Garis  Kemiskinan  menunjukkan  jumlah 
rupiah minimum yang  dibutuhkan  untuk 
memenuhi  kebutuhan  pokok  minimum 
makanan  yang  setara  dengan  2100 
kilokalori  per  kapita  per  hari  dan 
kebutuhan  pokok  bukan 
makanan.Penduduk  yang  memiliki  rata‐
rata pengeluaran konsumsi per kapita per 
bulan  di  bawah  garis  kemiskinan 
dikategorikan sebagai penduduk miskin. 

Sumber Data 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 
Modul  Konsumsi  dan  Kor  serta  Survei 
Paket  Komoditi  Kebutuhan  Dasar 
(SPKKD). 
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Level Penyajian 
Nasional  dan  provinsi  yang  dibedakan 
menurut  wilayah  perkotaan  dan  
perdesaan. 

Publikasi 
Analisis  dan  Penghitungan  Tingkat 
Kemiskinan,  Data  dan  Informasi 
Kemiskinan,  Statistik  Indonesia,  Laporan 
Data  Bulanan  Sosial  Ekonomi,  Data 
Strategis  BPS,  Perkembangan  Beberapa 
Indikator  Utama  Sosial‐Ekonomi 
Indonesia. 

Penyedia Informasi 
• Direktorat  Analisis  dan 

Pengembangan Statistik 

• Direktorat Ketahanan Sosial. 

Keterbatasan 
Tidak  memperhitungkan  konsumsi 
penduduk  menurut  jenis  kelamin  dan 
menurut umur. 

Implementasi 
JAKARTA,  KOMPAS.com  ‐  Garis 
kemiskinan  naik  sebesar  5,72  persen 
selama  Maret  2009  hingga  Maret  2010. 
Ambang  batas  kemiskinan  yang  semula 
berada  di  angka  Rp  200.262  per  kapita 
per  bulan  naik  ke  angka Rp  211.726  per 
kapita  per  bulan.  Sumbangan  terbesar 
datang  dari  beras,  biaya  perumahan  dan 
rokok kretek. 

Dalam  keterangan  pers  di  kantornya, 
Kamis  (1/7/2010),  Kepala  Badan  Pusat 
Statistik  (BPS)  Rusman  Heriawan 
mengatakan  ketiganya  merupakan 
kebutuhan  yang  tampaknya  terus 
diupayakan  oleh  masyarakat  miskin 
untuk  dipenuhi.  "Ini  dilematis  ya, 
penerimaan  negara  juga  dari  cukai  dan 

lapangan  kerja  industri  rokok  tapi  buat 
orang miskin, ini rugi," ungkapnya. 

Data  BPS  menunjukkan  rokok  kretek 
masuk dalam kategori komoditi makanan 
yang  memberi  sumbangan  besar  pada 
garis  kemiskinan  sebagai  ambang  batas 
menentukan  miskin  atau  tidaknya 
seseorang.  Kontribusinya  mencapai  7,93 
persen  di  perkotaan  dan  5,9  persen  di 
pedesaan.  Kontribusi  beras  di  tempat 
pertama  sebesar  25,2  persen.  Artinya, 
orang  miskin  akan  lebih  mengutamakan 
makan daripada hal lainnya. 

Sementara itu, kontribusi komoditi bukan 
makanan  juga  tak  kalah  besarnya.  Biaya 
perumahan  memberikan  kontribusi 
terbesar  untuk  garis  kemiskinan,  yaitu 
8,43 persen di perkotaan dan 6,11 persen 
di  pedesaan.  Besaran  kontribusinya 
diikuti  oleh  biaya  listrik  sebesar  3,3 
persen  di  perkotaan  dan  1,87  di 
pedesaan. 

Sumber: 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read
/2010/07/01/16102515/Rokok.Kretek.
Dongkrak.Garis.Kemiskinan 
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Persentase Penduduk Miskin 
Headcount Index (HCI) – P0 

Konsep dan Definisi 
Headcount  Index  (HCI  –  P0)  yaitu 
persentase penduduk miskin yang berada 
di  bawah  Garis  Kemiskinan.  Headcount 
Index  secara  sederhana  mengukur 
proporsi  penduduk  yang  dikategorikan 
miskin. 

BPS melakukan penghitungan jumlah dan 
persentase  penduduk  miskin  pertama 
kali  pada  tahun  1984.  Pada  saat  itu, 
penghitungan  penduduk  miskin 
mencakup  periode  1976‐1981  dengan 
menggunakan data Survei Sosial Ekonomi 
Nasional  (Susenas)  modul  konsumsi. 
Sejak  itu,  setiap  tiga  tahun  sekali  BPS 
secara  rutin  mengeluarkan  data  jumlah 
dan  persentase  penduduk  miskin  yang 
disajikan menurut daerah perkotaan dan 
perdesaan.  Kemudian mulai  tahun  2003, 
BPS  secara  rutin  mengeluarkan  data 
jumlah  dan  persentase  penduduk miskin 
setiap  tahun1.  Sejak  Desember  1998, 
penghitungan  penduduk  miskin  telah 
menggunakan  standar  baru  yang  lebih 
dinamis.  Perbedaan  standar  baru  ini 
dengan standar sebelumnya (tahun 1996) 
adalah pada perluasan cakupan komoditi 

                                                            
 

1Perlu  diperhatikan  bahwa  Bank  Dunia 
juga  mengeluarkan  angka  kemiskinan 
(berdasarkan  PurchasingPowerParity) 
tetapi  dengan  konsep  yang  berbeda 
dengan  BPS  sehingga  hasilnya  berbeda 
dan tidak dapat diperbandingkan. 

 

yang  diperhitungkan  dalam  kebutuhan 
dasar. 

Manfaat 
Untuk  mengetahui  persentase  penduduk 
yang dikategorikan miskin. 

Rumus 

1
 

P0 : Headcount  Index  atau 
persentase penduduk miskin 

z : Garis Kemiskinan
yi : Rata‐rata  pengeluaran  per 

kapita sebulan penduduk yang 
berada di  
bawah garis kemiskinan (i = 1, 
2,…,q), yi < z 

q : Banyaknya  penduduk  yang 
berada  di  bawah  garis 
kemiskinan 

n : Jumlah penduduk

Interpretasi 
Angka  yang  ditunjukkan  oleh  HCI–P0 
menunjukkan  proporsi  penduduk miskin 
di  suatu  wilayah.  Persentase  penduduk 
miskin  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa 
tingkat kemiskinan di suatu wilayah  juga 
tinggi. 

Sumber Data 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 
Modul Konsumsi dan Kor. 

Level Penyajian 
Nasional,  provinsi,  dan  kabupaten  yang 
dibedakan  menurut  wilayah  perkotaan 
dan perdesaan. 

Publikasi 
Analisis  dan  Penghitungan  Tingkat 
Kemiskinan,  Data  dan  Informasi 
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Kemiskinan,  Statistik  Indonesia,  Laporan 
Data  Bulanan  Sosial  Ekonomi,  Data 
Strategis  BPS,  Perkembangan  Beberapa 
Indikator  Utama  Sosial‐Ekonomi 
Indonesia. 

Penyedia Informasi 
• Direktorat  Analisis  dan 

Pengembangan Statistik. 

• Direktorat Ketahanan Sosial. 

Keterbatasan 
Tidak  dapat  memperhitungkan  intesitas 
kemiskinan, tidak mengindikasikan untuk 
kedalamankemiskinan  penduduk  miskin 
tersebut  atau  seberapa  parah  tingkat 
kemiskinan  yang  terjadi.  Selian  itu 
pesentase penduk miskin    tidak berubah 
jika penduduk di bawah garis kemiskinan 
menjadi lebih miskin. 

Implementasi 
TANJUNGPINANG,  KOMPAS.com  ‐  Badan 
Pusat  Statistik  provinsi  Kepulauan  Riau 
menyatakan,  jumlah  penduduk miskin  di 
wilayah  tersebut meningkat  1.460  orang 
selama satu tahun terakhir. 

Kepala  Bidang  Statistik  Sosial  BPS  Kepri 
Erisman, Kamis (1/7/2010) mengatakan, 
jumlah  penduduk  yang  berada  di  bawah 
garis kemiskinan di Kepulauan Riau pada 
bulan  Maret  2010  sebanyak  129.670 
orang (8,05 persen), mengalami kenaikan 
dibanding  Maret  2009  yang  hanya 
mencapai 128.210 orang (8,27 persen). 

"Selama  periode  Maret  2009  ‐  Maret 
2010,  penduduk  miskin  di  daerah 
perdesaan  berkurang  3.050  orang, 
sementara  di  daerah  perkotaan 
bertambah  4.500  orang,"  katanya  di 
Tanjungpinang, ibu kota Kepri. 

Erisman  mengatakan,  jumlah  dan 
persentase  penduduk  miskin  di  provinsi 
Kepulauan  Riau  pada  periode  Maret 
2009‐Maret 2010 meningkat sebesar 361 
orang,  yaitu  dari  148.003  orang  pada 
tahun 2005 menjadi 148.364 orang pada 
tahun 2007. 

Persentase  penduduk  miskin  menurun 
dari  10,97  persen  menjadi  10,30  persen 
pada  periode  yang  sama.  Jumlah 
penduduk  miskin  daerah  pedesaan 
menurun  6.382  orang  dari  77.913  orang 
pada  tahun  2005  menjadi  71.531  pada 
tahun 2007. 

Namun  terjadi  kenaikan  jumlah 
penduduk  miskin  daerah  perkotaan 
sebesar  6.743  orang  yaitu  dari  70.090 
orang  pada  tahun  2005  menjadi  76.833 
orang pada tahun 2007. 

Peningkatan  jumlah  dan  persentase 
penduduk miskin selama Juli 2005‐Maret 
2007 terjadi karena harga barang‐barang 
kebutuhan  pokok  selama  periode 
tersebut  naik  tinggi,  yang  digambarkan 
oleh inflasi umum sebesar 17,38 persen. 

"Hal  itu  menyebabkan  penduduk  yang 
tergolong  tidak  miskin  namun 
penghasilannya  berada  di  sekitar  garis 
kemiskinan  banyak  yang  bergeser 
posisinya menjadi miskin," ujarnya. 

Dia  mengemukakan,  besar  kecilnya 
jumlah  penduduk  miskin  sangat 
dipengaruhi  oleh  garis  kemiskinan, 
karena  penduduk  miskin  adalah 
penduduk  yang  memiliki  rata‐rata 
pengeluaran  per  kapita  per  bulan 
dibawah Garis Kemiskinan. 

Selama  Juli  2005‐Maret  2007  garis 
kemiskinan  naik  sebesar  8,22  persen 
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yaitu  dari  Rp  215.803  per  kapita  per 
bulan pada 2005 menjadi Rp 233.532 per 
kapita per bulan pada 2007. 

Untuk  daerah  perkotaan,  garis 
kemiskinan  naik  sebesar  20,49  persen 
yaitu  dari  Rp  231.346  per  kapita  per 
bulan pada 2005 menjadi Rp 278.742 per 
kapita per bulan pada 2007. 

Untuk daerah pedesaan, garis kemiskinan 
naik  sebesar  36,77  persen  yaitu  dari  Rp 
156.453 per  kapita  per  bulan pada 2005 
menjadi Rp 213.985 per kapita per bulan 
pada 2007. 

Dia  mengemukakan,  permasalahan 
kemiskinan bukan hanya  sekadar berapa 
jumlah dan persentase penduduk miskin. 
Dimensi  lain  yang  perlu  diperhatikan 
adalah tingkat kedalaman dan keparahan 
dari kemiskinan. 

Selain harus mampu memperkecil jumlah 
penduduk  miskin,  kebijakan  kemiskinan 
juga  sekaligus  harus  bisa  mengurangi 
tingkat  kedalaman  dan  keparahan  dari 
kemiskinan. 

Sumber: 
http://regional.kompas.com/read/2010/
07/01/17101747/BPS.Jumlah.Penduduk.
Miskin.Meningkat 

   




