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SAMBUTAN 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena 

atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mewujudkan gagasan kita untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia melalui Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR). 

Beberapa pasal di dalam UUD 1 945 dengan tegas mengamanatkan bahwa Negara 

wajib melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak dasar warga Negara secara 

menyeluruh di setiap aspek kehidupan. Jika hak-hak dasar tersebut terpenuhi secara 

utuh dan berkelanjutan, maka upaya peningkatan kesejahteraan rakyat tidak mustahil 

akan kita capai. Oleh karena itu semua program penanggulangan kemiskinan yang 

dijalankan Pemerintah saat ini, harus bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar 

terse but. 

Pada tanggal 2 1  Maret 20 1 2  lalu saya telah meluncurkan Indeks Kesejahteraan 

Rakyat atau disingkat IKraR. Indeks ini dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) 

dimensi, yaitu dimensi Keadilan Sosial, Keadilan Ekonomi dan Demokrasi yang 

didalamnya terdapat 22 indikator sesuai dengan dimensinya masing- masing. Selain 

itu, kekuatan dari IKraR adalah indeks ini telah memperhitungkan gini rasio atau 

indeks kesenjangan dimana di indeks- indeks yang telah ada sebelumnya belum 

mempertimbangkannya. 



Pesan yang ingin Saya sampaikan melalui IKraR ini adalah bahwa yang terpenting 

bukan seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang harus kita capai, tetapi apakah 

pertumbuhan yang kita ciptakan inklusif (inclusive growth), sehingga berdampak 

pada meingkatnya kualitas kesejahtaran rakyat. Melalui IKraR kita dapat melihat 

bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kesempatan kerja dan berusaha 

dalam jangka panjang bagi seluruh rakyat khsusnya masyarakat miskin, terpenuhinya 

hak-hak dasar masyarakat secara berkelanjutan sehingga terwujudnya keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat, dan berjalannya keseluruhan proses demokrasi baik secara 

prosedural dan substansial oleh tata kelola pemerintah yang baik dan benar. Demikian 

juga di bidang politik, hukum dan HAM, melalui IKraR kita ingin memberikan pesan 

kebijakan bahwa pendekatan keamanan harus lebih melindungi dan menjamin adanya 

rasa aman bagi kehidupan secara adil dan tanpa diskriminasi. 

Kita patut mensyukuri berbagai capaian kesejahteraan rakyat dalam 4 tahun 

terakhir yang ditunjukkan dengan menaiknya nilai IkraR, yang sejalan dengan 

menurunyajumlah penduduk miskin. Namun demikian, pekerjaan kita belum selesai, 

masih ban yak yang perlu diperbaiki dan dipercepat upaya pencapaiannya. Tahun 20 14  

ditargetkan kemiskinan turun menjadi 8- 1 0%, sedangkan target MDGs sebesar 7,5% 

pada tahun 20 1 5 .  Sasaran ini tidak mungkin dapat dicapai bilamana tidak diupayakan 

secara bersama-sama dengan dilandasi oleh kemitraan dan sinergitas yang lebih baik 

lagi diantara Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat sipil seperti 

LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Organisasi Keagamaan, dan masyarakat 

miskin itu sendiri. 

Ke depan saya harapkan IKraR ini menjadi kerangka acuan dalam perencanaan 

kebijakan pembangunan, alat pengukuran kinerja dan atau capaian hasil pembangunan, 

serta menjadi instrumen pertimbangan utama dalam merespon dampak kebijakan 

ekonomi dan kebijakan energi. Oleh karena itu, IKraR harus disosialisasikan dan 

didiseminasikan secara baik dan menyeluruh sampai ke pemerintah daerah dan para 

pemangku kepentingan lainnya. Pada tingkat Pusat, Kementerian dan Lembaga, saya 

harapkan IKraR menjadi salah satu instrumen pengukuran kinerja yang holistik untuk 

memastikan bahwa inclusive growth yang menjadi staregi pembangunan kita dapat 



berjalan dan tercapai secara baik dan benar. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, 

IKraR dapat digunakan untuk mengevaluasi pembangunan yang ada di daerahnya 

dan mengambil kebijakan pembangunan yang dipilih, sembari mempertajam dan 

menyesuaikan konsep IKraR di daerah masing-masing dengan melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan termasuk Masyarakat miskin. 

Saya mengucapkan selamat dan terimakasih kepada Tim Penyusun 

IKraR dan dibantu dari Tim BPS dengan kerelaan hati membantu kita untuk 

mengumpulkan, memilah, dan mengolah data untuk memastikan bahwa IKraR dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga didapatkan basil IKraR dari seluruh propinsi, 

kabupaten dan kota di Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para 

pakar atau pemerhati masalah kesejahteraan rakyat atas sumbang saran nya dalam 

upaya penyusunan indeks ini. Semoga semua upaya kita amendapatkan bimbingan 

dan ridho dari Allah SWT. 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb. 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

HR. AGUNG LAKSONO 



Kata Pengantar 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan hidayahnya sehingga penghitungan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) dapat 

dilaksanakan dan memperoleh basil sebagaimana yang kita harapkan bersama. 

Saya mengucapkan selamat dan terimakasih yang tinggi kepada Tim yang telah 

menyusun dan menghitung IKraR, terutama Tim Kecil yang telah bekerja penuh 

semangat dan konsisten sehingga telah menyelesaikan perhitungan nilai perhitungan 

IKraR seluruh propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia ini sejak tahun 2009. 

Hasil ini merupakan terobosan kita bersama untuk mengukur sejauh manakah basil

basil pembangunan yang kita laksanakan ini dapat dinikmati oleh seluruh rakyat 

Indonesia. Terimakasih kami ucapkan juga kepada Tim BPS yang dengan kerelaan 

hati membantu Tim Kemenko Kesra untuk mengumpulkan, memilah, dan mengolah 

data untuk memastikan IKraR dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis 

maupun praktis. 

Hasil IKraR ini secara filosofis, yuridis, teoritis, dan metodologis dapat 

dipertanggungjawabkan, dan InsyaAllah secara implementatif tidak meragukan lagi 

dalam arti bahwa Dimensi dan Indikator yang dipilih telah mencerminkan kondisi 

masyarakat yang sesungguhnya. Harus diakui bahwa terdapat beberapa keterbatasan 

terhadap basil perhitungan IkraR ini, diantaranya ketersediaan data dari beberapa 

indikator yang tidak bisa kita dapatkan secara regular tiap tahun. Tetapi justru ini 

akan menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih menyempumakan IKraR di 

tingkat daerah, yaitu dengan melengkapi dan meng-update data dari daerah masing

masing. Inilah yang menjadi kekuatan dan cita-cita IKraR yaitu dikerjakan dari, oleh 

dan untuk masyarakat sendiri. Masyarakat dapat menentukan sendiri ukuran-ukuran 

kesejahteraan sesuai dengan kondisi dan karakteristk kehidupannya. 

Ke depan kita harapkan IKraR ini akan menjadi salah satu acuan dalam perencanaan 



kebijakan dan alat ukur hasil-hasil dari kebijakan yang dilaksanakan. Oleh karena 

itu IKraR perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah daerah, 

termasuk perlu adanya semacam pelatihan agar IKraR mudah dipahami dan diterapkan 

sendiri oleh masyarakat. Selain itu, IKraR diharapkan dapat memahami dan mewadahi 

karakteristik kemiskinan yang memang berbeda-beda di satu tempat dengan tempat 

lainnya. 

Terakhir, tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada the Ford Foundation melalui 

program Strategic Alliances for Poverty Alleviation (SAPA) yang telah mendukung 

penyusunan IKraR ini. Semoga upaya kita bersama dapat memberikan kontribusi 

positif bagi peningkatan kesejahteraan di Negeri ini. Amin. 

Deputi Kemenko Kesra 

Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

Sujana Royat 
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1.1. Pengertian IkraR 

BAB I 

Pendahuluan 

3 

IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat) adalah : i) Indeks untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan rakyat di Indonesia; ii) alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif; 

dan iii) alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat. 

Perumusan IKraR dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa: i) berbagai indikator 

instrumen pengukuran yang digunakan saat ini memiliki keterbatasan dalam melihat 

realitas di masyarakat; ii) indikator yang digunakan oleh instrumen lain masih banyak 

yang bersifat makro dan cenderung lebih banyak melihat kesejahteraan dalam perspektif 

ekonomi; iii) krisis yang terjadi di berbagai belahan dunia mendorong inisiatif untuk 

melakukan tinjauan ulang terhadap instrumen dan indikator pembangunan; dan iv) 

Indonesia memerlukan instrumen pengukuran yang melihat pengukuran kesejahteraan 

berdasarkan kondisi & realitas ke-Indonesiaan. 

IKraR dihasilkan melalui proses diskusi yang panjang dengan berbagai pihak, 

mulai dari pakar, institusi pemerintah maupun non pemerintah, hingga penduduk 

di level desa. Proses perumusan IkraR diawali dengan menggali gagasan tentang 

kesejahteraan bersama para pakar. Batasan kesejahteraan yang dirumuskan adalah 

bahwa kesejahteraan bersifat holistik, yakni melihat kesejahteraan tidak hanya dari 

sudut pandang ekonomi, atau sosial, tetapi mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial, 

dan politik. Setelah dihasilkan rumusan tentang konsep kesejahteraan, selanjutnya 

ditentukan apa yang akan diukur, dan bagaimana mengukurnya. Mengacu pada batasan 

kesejahteraan yang digunakan, maka pengukurannya pun mencakup tiga dimensi, 

yakni: ekonomi, sosial, dan politik, yang kemudian dijabarkan dengan demokrasi dan 

governance. Rangkaian diskusi perumusan IKraR tersebut adalah: diskusi serial 1& 2, 

diskusi pakar 1 &2, konsultasi publik daerah 1 & 2, konsultasi publik nasional, simulasi 

indikator, serta simulasi pengukuran dan penyempurnaan. 
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1.2. Mengapa IKraR Diperlukan 

a. Argumentasi Faktual 

• Sebagaimana tercantum dalam tujuan pembangunan nasional, baik 

di dalam UUD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) maupun Rencana Kerja Pemerintah, tujuan pembangunan adalah 

mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera. 

Namun demikian sampai saat ini belum ada indikator yang secara khusus 

mengukur tingkat kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. 

Ukuran-ukuran kesejahteraan yang digunakan saat ini lebih bersifat makro, 

sektoral dan tidak komprehensif. 

• Pengukuran kesejahteraan selama ini lebih didominasi perspektif ekonomi, 

yaitu mengukur kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi (growth), 

laju Inflasi, jumlah uang beredar dan tingkat investasi. Namun demikian, 

tingginya pertumbuhan (growth) ekonomi tidak serta merta diikuti oleh 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan rendahnya 

inflasi dan naiknya gross domestic product (GDP). Rendahnya inflasi 

tidak akan berarti apabila tingkat daya beli rendah. Demikian juga naiknya 

GDP tidak akan berarti apabila hanya diciptakan oleh sekelompok kecil 

kelompok masyarakat yang mampu. Selain itu, ukuran yang bersifat makro 

ini sesungguhnya tidak sesuai dengan kondisi dan realitas ke-Indonesia-an 

dimana masyarakat mempunyai latar belakang kultur, geografis, dan etnis 

yang berbeda-beda. 

• Alat ukur yang digunakan saat ini belum mempertimbangkan aspek 

kesenjangan sebagai indikator, baik kesenjangan antar manusia, antar 

sektor, dan antar wilayah. Sebagaimana diketahui secara geografis rakyat 

Indonesia tersebar di seluruh wilayah yang berpulau-pulau dan mempunyai 

kondisi yang beragam. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan 

yang terjadi belum merata, misalnya antara Jawa dan Luar Jawa, antar sektor 

pembangunan, misalnya infrastruktur dasar, yang akibatnya mengarah 

pada terjadinya kesenjangan antar warga. Implikasinya adalah dibutuhkan 
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penanganan yang berbeda-beda untuk kondisi yang beragam tersebut. 

Sektor dan wilayah yang tertinggal harus mendapatkan prioritas sehingga 

warganya dapat menikmati pembangunan. Untuk menentukan prioritas 

itulah maka indikator kesenjangan perlu diperhitungkan dengan cermat 

sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat lebih efektif. 

• Alat ukur kesejahteraan yang digunakan saat ini tidak banyak mengukur 

ketersediaan akses, tetapi lebih kepada output. Dalam logika proses 

sederhana, output tidak akan terjadi apabila tidak tersedia input atau 

aksesnya. Demikian juga impact dan outcome tidak akan terjadi kalau 

kegiatan yang dilaksanakan tidak menghasilkan output. Dengan demikian 

menjadi penting untuk mengukur apakah input atau akses untuk mencapai 

kesejahteraan rakyat telah tersedia. Namun demikian, alat ukur kesejahteraan 

yang saat ini banyak diacu dan digunakan lebih banyak mengukur tentang 

outputnya daripada aksesnya. Sebagai contoh adalah Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). IPM dengan 

empat indikatomya yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, 

angka melek huruf dan tingkat pengeluaran riil lebih banyak mengukur 

output kebijakan. Begitu pula dengan MDGs dimana delapan Goals nya 

lebih banyak mengukur capaian-capaian atau output kebijakan. IKraR 

dimaksudkan untuk memastikan apakah akses untuk mencapai tujuan 

pembangunan yaitu masyarakat sejahtera telah tersedia secara memadai dan 

apakah akses tersebut telah dimanfaatkan oleh warga. 

• Adanya pergeseran paradigma dalam mengukur keberhasilan pembangunan. 

Sejak diselenggarakannya KTT Bumi pada tahun 1992, paradigma 

pembangunan mengalami pergeseran. Intinya adalah bahwa kegiatan 

pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam. 

Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan 

keberlanjutan lingkungan adalah sia-sia karena generasi yang akan datang 

juga mempunyai hak yang sama dengan generasi yang hidup saat ini. 

Salah satu indeks yang telah dihasilkan oleh pihak-pihak yang mempunyai 
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kepedulian tinggi terhadap keberlanjutan pembangunan adalah index of 

sustainable economic welfare (ISEW). Dalam konteks ini IKraR disusun 

dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan baik secara ekonomi, 

sosial dan lingkungan yang ditunjukkan dengan beberapa indikator di 

dalamnya. 

b. Argumentasi Konstitutif 

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara harus menghormati, 

melindungi dan memenuhi hak-hak warga secara holistik, bermartabat dan 

berdaulat. Secara lebih rinci kewajiban negara tersebut dicantumkan dalam 

pasal-pasal sebagai berikut: 

1) Pasal 28C ayat 1 : "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 

demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat. 

2) Pasal 28H ayat 1: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

3) Pasal 28H ayat 3 : "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat". 

4) Pasal 34 ayat 1 :Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 

5) Pasal 34 ayat 2 : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". 

Dari kelima pasal diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan rakyat tidak 

bisa hanya dipandang dari sisi ekonomi dan sosial, tetapi juga terpenuhinya 

hak-hak sipil, politik, dan berorganisasi yang didukung oleh tata kelola 

pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini kesejahteraan tidak dapat 

dipahami hanya dari salah satu sisi saja karena kesemua aspek tersebut -
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dimana di dalam indeks kesejahteraan rakyat diwadahi dalam tiga dimensi 

- sama pentingnya dan hams secara paralel dipenuhi. Oleh karena itu dalam 

mewujudkan kesejahteraan rakyat, aspek keadilan sosial, keadilan ekonomi, 

demokrasi dan tata kelola yang baik (governance) hams diciptakan dan 

dipastikan terns berlanjut. 

c. Argumentasi Hubungan Internasional 

Indonesia adalah salah satu Negara yang telah meratifikasi Kovenan tentang 

pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Kultural (EKOSOB, UN) pada tahun 2005. 

Dalam undang-udang tentang Hak Ekosob tersebut secara jelas disebutkan hak-hak 

yang hams diupayakan pemenuhannya oleh Negara. Secara garis besar undang

undang tersebut memuat: 

Bagian I: The right of all people to self-determination: hak untuk menentukan status 

politik, mencapai tujuan ekonomi, sosial dan kultural, serta mengelola sumberdaya 

yang dimilikinya 

Bagian 2: The principle of progressive realisation: mencakup hak agar dapat diterima 

tanpa diskriminasi. 

Bagian 3: Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural: Hak atas pekerjaan yang layak; 

Hak atas jaminan sosial; Hak atas kehidupan berkeluarga; Hak atas standar hidup 

yang layak; Hak atas kesehatan; Hak atas pendidikan; dan Hak atas partisipasi dalam 

kehidupan berbudaya 

Konsekuensi dari ratifikasi kovenan tersebut adalah adanya suatu keharusan 

untuk melaksanakannya. Terkait dengan hal tersebut maka dengan adanya IKraR 

dapat diketahui nilai masing-masing dimensi dan indikator mana yang paling rendah 

untuk kemudian menjadi prioritas kebijakan untuk ditangani. 

1.3. Cara Pandang Kesejateraan Rakyat 

Kesejahteraan merupakan konsep yang dapat dilihat dari ban yak cara pandang, 

dan menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Berbagai definisi kesejahteraan dari 

berbagai cara pandang telah dihasilkan oleh para pakar. Ada yang melihat hanya dari 
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satu sudut pandang sosial, ekonomi, atau pun politik. Sebagian besar ahli melihat 

kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi. Tetapi seiring dengan perkembangan 

jaman, kesejahteraan tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi. Berbagai 

perkembangan terkini dan juga berbagai kajian menampakkan bahwa tingginya 

pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak berarti bahwa rakyat negara tersebut 

sejahtera. Berangkat dari perkembangan terkini di dunia tentang kesejahteraan, maka 

langkah awal yang dilakukan oleh tim perumus IKraR adalah merumuskan batasan 

kesejahteraan yang akan digunakan. Dengan mempertimbangkan konteks kekinian 

dan juga konteks ke-lndonesiaan, maka cara pandang kesejahteraan yang digunakan 

dalam IKraR dilihat dari dua sudut pandang, yakni: secara sektoral dan secara utuh. 

Yang dimaksud dengan kesejahteraan secara sektoral adalah terpenuhinya hak 

dasar oleh orang per orang (individu), bukan oleh komunitas atau oleh negara. 

Misalnya, terpenuhinya hak atas pangan, sandang. Dengan kata lain, jika individu 

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, maka ia dapat dikatakan sejahtera. 

Sedangkan kesejahteraan secara utuh adalah pemenuhan hak dasar oleh komunitas 

atau negara, dan tidak bisa hanya oleh orang per orang. Misalnya, terpenuhinya hak atas 

air bersih (air bersih hams disediakan oleh negara). Dengan kata lain, jika negara atau 

komunitas dapat memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya (yang tidak dapat dipenuhi 

sendiri oleh mereka), maka warga negara di negara tersebut dapat dikatakan sejahtera. 

Selain itu, kesejahteraan juga dipandang dari rentang waktu. Berdasarkan 

rentang waktu, kesejahteraan dapat dilihat dari dua sisi, yakni: 

a. Saat ini. Melihat kesejahteraan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan 

kualitas hidup. 

b. Masa depan. Kesejahteraan dilihat sebagai tujuan akhir, yaitu hidup yang 

bermartabat dan berdaulat. 

1.4. Konsep Pengukuran Kesejahteraan di Donia 

Dalam rangka penyusunan IKraR, dilakukan telaah lebih dalam terhadap 

beberapa ukuran kesejahteraan yang digunakan oleh berbagai Negara di dunia. Hal tersebut 

dilakukan untuk mencari indikator mana yang sesuai dengan kondisi dan realitas kehidupan 



masyarakat di Indonesia. Beberapa ukuran yang ditelaah diantaranya: 

• Human Development Index (UNDP)-(membandingkan antar negara) 

Adalah UNDP yang menggagas tentang pentingnya pembangunan 

manusia untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. Berbagai 

literatur dan penelitian yang mendukung konsep ini sependapat bahwa 
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agar pembangunan berkelanjutan maka social spending untuk memastikan 

pelayanan dasar tersedia dan dapat diakses secara mudah untuk masyarakat, 

harus memadai. Dalam konsep ini pula disepakati bahwa social spending 

yang peruntukannya untuk penyediaan pelayanan dasar adalah sebenamya 

juga social investment yang hasilnya tidak dapat dilihat secara instan. Dari 

pengalaman beberapa negara lain, alokasi yang besar besar bagi pemenuhan 

kebutuhan dasar menghasilkan SDM yang berpotensi besar (berkualitas) 

pula. Dan pada akhimya akan memberikan dukungan yang besar terhadap 

proses pembangunan. 

Namun demikian, indeks ini disusun hanya untuk membandingkan kondisi 

antar negara, dan mempunyai indikator yang terbatas, yaitu hanya empat 

indikator: angka melek huruf, , angka partisipasi kasar gabungan(pendidikan), 

angka harapan hidup saat lahir (kesehatan), dan PDB per kapita (daya beli). 

Indeks ini disusun untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia 

di suatu Negara, sehingga, apabila akan digunakan untuk perumusan 

kebijakan yang bersifat komprehensif seperti kesejahteraan rakyat, indeks 

ini memberikan gambaran kesejahteraan secara parsial, yaitu hanya dari 

sudut pandang kesehatan, pendidikan, dan tingkat pengeluaran riil untuk 

memenuhi kebutuhan. Selain itu, indeks ini lebih bersifat mengukur output, 

bukan akses, sehingga kurang tajam untuk perumusan dan intervensi 

kebijakan. 

• Gross National Happiness (Bhutan; membandingkan kondisi dalam negara) 

Ukuran berikutnya yang mencoba mengukur tingkat kesejahteraan rakyat 

adalah Gross National Happiness (GNH) yang diterapkan oleh sebuah 

Negara Kecil di dekat India, yaitu Bhutan, dimana sebagaian besar wilayahnya 
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• 

adalah hutan dan mengandalkan sebagian kecil dari produksi listriknya untuk 

membiayai anggaran pembangunannya. Penghitungan 'happiness' ini menarik 

perhatian tidak hanya para ilmuwan sosial, tetapi juga ahli ekonomi dan 

statistik, sehingga akhimya dapat dikembangkan secara lebih ilmiah, yaitu 

dengan metodologi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

Indeks ini memperhitungkan 9 domain dan 33 indikator, baik yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif. Namun demikian, karena indikator-indikator yang 

digunakan lebih bersifat lokal, yaitu berdasarkan kondisi kehidupan masyarakat 

di Bhutan, maka indikator-indikator yang digunakan sebagaian besar tidak dapat 

diterapkan di negara-negara lainnya. Misalnya, indikator tentang penguasaan 

bahasa ibu atau bahasa lokal dan partisipasi budaya, di beberapa negara justru 

kemajuannya diukur dari tingkat literasi yang sifatnya nasional dan intemasional. 

Ada beberapa indikator yang dapat diadopsi dalam IKraR, yaitu: 1) secara 

umum GNH digunakan untuk intervensi kebijakan, sehingga penghitungannya 

memperhatikan kondisi spesifik masyarakat. IKraR didesain untuk mengukur 

ketersediaan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar; 2) indikator 

community vitality dapat diadopsi dalam IKraR karena secara kulturmasyarakat 

di Bhutan juga mengutamakan Gotong Royong; 3) indikator-indikator terkait 

keberlanjutan lingkungan, juga dapat diadopsi dalam IkraR, dan digunakan 

untuk mendorong green development di Indonesia, walaupun secara data time 

series belum dapat masuk dalam perhitungan IKraR pada tahun-tahun awal. 

Ke depan, indikator lingkungan ini sangat baik untuk dimasukkan dan menjadi 

area prioritas untuk intervensi kebijakan. 

Index Quality of Life-(membandingkan antar negara) 

Indeks ini mulai dihitung pada tahun 2005 dengan membandingkan 111 

negara di dunia. Variabel yang diperhitungkan meliputi 9 variabel, yaitu: 

kesehatan, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kesejahteraan 

materi, keamanan dan stabilitas politik, iklim dan geografi, keamanan ketja, 

kebebasan politik dan kesetaraan gender. Sebagian variabel dalam indeks ini 

dapat menjadi dasar dalam penyusunan IKraR karena sesuai dengan realitas 
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ke-lndonesiaan. Paling tidak, semua variabel tersebut telah tercakup dalam 

dimensi dan indikator IkraR, kecuali kehidupan masyarakat, geografi, dan 

iklim. 

Sumber data dari perhitungan indeks ini beragam, mulai dari sensus, survei dan 

laporan-laporan, misalnya tentang kesehatan, data yang dipergunakan adalah Biro 

Sensus Amerika Serikat, kehidupan masyarakat yang datanya diinisiasi oleh PBB. 

• Prosperity Index (Legatum, London) 

• 

Secara umum indeks ini terdiri dari 8 indikator, yaitu ekonomi 

(economy ),kesehatan (health), kewirausahaan (entrepreneurship), keamanan 

(safety and security), tata kepemerintahan (governance), kebebasan individu 

(personal freedom), pendidikan (education) dan modal sosial (social capital). 

Dalam perhitungannya, kedelapan indikator tersebut dihubungkan dengan 

peningkatan income perkapita, dan selanjutnya income per kapita diasumsikan 

sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan (wellbeing). 

Secara spesifik, Prosperity Indeks digunakan untuk membandingkan antar 

Negara. Namun demikian, dalam penyusunan IKraR, kedelapan indikator 

tersebut diadopsi sesuai dengan kondisi dan realitas masyarakat di Indonesaia, 

serta disesuaikan dengan ketersediaan data di BPS, yaitu dalam data Susenas. 

Terkait data modal sosial, karena data yang tersedia di BPS tidak bersifat tahunan 

(annually) maka belum dapat dimasukkan dalam perhitungan. Ke depan, telah 

dipikirkan bahwa mengingat pentingnya indikator social capital maka BPS akan 

mempertimbangkan ketersediaan datanya untuk level kabupaten dan kota. 

Terhadap data modal sosial ini, pemerintah daerah mempunyai kesempatan 

untuk mengembangkan perhitungannya sendiri dengan mengalokasikan 

pendataan atau survei tentang modal sosial di daerah. Sehingga perhitungannya 

akan lebih sempuma. 

The Better Life Index (OECD Country) 

Indeks ini banyak digunakan oleh negara-negara maju yang sering disebut 

dengan Negara OECD. Indikator yang digunakan terdiri dari 11 indikator, yaitu 

perumahan (housing), pendapatan (income), pekerjaan (jobs), kemasyarakatan 
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(community), pendidikan, (education), lingkungan (environment), keterlibatan 

public (civic engagement), kesehatan (health), kepuasan hidup (life 

satisfaction), keamanan (safety) dan keseimbangan hidup (work-life balance). 

Kesebelas indikator ini juga secara umum diadopsi dalam penyusunan 

dan penghitungan IKraR. Namun demikian, secara lebih spesifik data dan 

informasi yang digunakan dalam penghitungan the better life index ini lebih 

maju (advance). Misalnya untuk definisi perumahan, definisi yang digunakan 

sudah mencoba menghitung kualitas rumah dan kenyamanannya, sedangkan 

di dalam IKraR data yang digunakan adalah tingkat kepemilikan rumah atau 

ownership tanpa melihat apakah rumah tersebut layak dan nyaman. 

Namun demikian, ke depan data yang digunakan dalam penghitungan 

IKraR akan terus disempumakan. Terutama dengan melengkapi data yang 

belum tersedia dan memperbaiki metode pendataan. 

• The Economic Well-being Index (EW I) 

Indikator yang digunakan dalam perhitungan dalam EWI ini meliputi 

18 indikator dan terangkum dalam 4 dimensi, yaitu dimensi konsumsi 

(concumption flows), ketersediaan modal (stock wealth), kesetaraan (equality) 

dari pendapatan dan tingkat kemiskinan, dan yang terakhir keamanan ekonomi 

(economic security). 

Kedelapan belas indikator tersebut meliputi konsumsi per kapita (per 

capita consumption yang dihitung per rumah tangga), angka harapan hidup 

(life expectancy), pekerjaan yang tidak dinilai dengan upah (unpaid work) 

tingkat kesenangan (leisure per kapita), pengeluaran pemerintah per kapita, 

pengeluaran yang tidak terduga (regrettable expenditure), kapital stocks per 

kapita, sumberdaya alam per kapita, sumber daya manusia, tingkat investasi, 

tingkat kemerataan pendapatan, tingkat kesenjagan, tingkat pengangguran, 

risiko sakit, tingkat kerawanan miskin untuk single parent dan lansia. 

Untuk dimensi konsumsi dan wealth stock, seluruhnya diperhitungkan 

dalam nominal dollar dan untuk dimensi kemerataan dan keamanan ekonomi 

dihitung berdasarkan tingkat resiko. 
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Walaupun secara umum konsep the economic wellbeing index ini berbeda 

dengan perhitungan IkraR dalam hal data dan informasi yang digunakan, tetapi 

secara filosofi, dalam pemaknaan kesejahteraan terdapat kesamaan, misalnya 

tingkat harapan hidup, pengeluaran perkapita, pengangguran dan sebagainya. 

Oleh karena itu, pemilihan indikator-indikator dalam lkraR relevan dengan 

indikator-indikator yang digunakan dalam penghitungan indeks di negara

negara maju dan sedang berkembang. 

1.5. IKraR Sebagai Koreksi terhadap IPM 

Indeks Kesejahtaraan Rakyat (IKraR) dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) merupakan instrument pengukuran yang berpijak pada paradigma 

pembangunan man usia (human centered development). Paradigma pembangunan 

manusia merupakan suatu paradigma yang memfokuskan atau menekankan 

bahwa proses pembangunan yang dilakukan harus dapat mengembangkan dan 

memberikan manfaat pada man usia. Mengutip Sondang P Siagian ( dalam Suryati 

Rizal Dkk, 2001) kata pembangunan sendiri sebenarnya memiliki beberapa arti 

sebagai berikut : 

a. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang mewujudkan suatu 

kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi 

sekarang. 

b. Pembangunan diartikan sebagai pertumbuhan yang menunjukkan kemampuan 

suatu kelompok masyarakat untuk terns berkembang baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. 

c. Pembangunan sebagai suatu rangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan 

secara sadar oleh masyarakat yang bernaung dalam sistem kemasyarakatan 

guna mencapai hasil akhir yang diinginkan. 

d. Pembangunan harus didasarkan pada suatu rencana. Artinya pembangunan itu 

harus dilakukan dengan sengaja dan memiliki tujuan, arah, serta bagaimana 

dilaksanakan. 

e. Pembangunan diharapkan bermuara pada titik akhir tertentu seperti masalah 
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keadilan sosial, kemakmuran yang merata, kesejahteraan material, mental, 

spiritual, dan sebagainya. 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, pembangunan sebenarnya 

mencakup berbagai dimensi kehidupan. Terkait dengan kondisi tersebut, 

maka diperlukan instrumen yang dapat memotret secara lengkap berbagai 

aspek dalam pelaksanaan pembangunan tersebut secara komprehensif. UNDP 

mendefinisikan pembangunan man usia sebagai suatu proses untukmemperbesar 

pilihan pilihan bagi manusia. Pembangunan manusia harus mengutamakan 

man usia sebagai pusat perhatian, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga 

meningkatkan kapasitas, serta memanfaatkan kemampuannya secara optimal. 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan instrumen yang dikembangkan 

untuk melihat upaya suatu negara dalam pembangunan manusia melalui 

sejumlah indikator seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata

rata lama sekolah, serta daya beli masyarakat. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa indikator yang digunakan diatas merupakan indikator penting dalam 

memahami kondisi pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara, walaupun 

demikian perkembangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut 

pemahaman yang lebih banyak terhadap realitas masyarakat. Hal ini berarti 

realitas pembangunan yang kompleks tidak dapat disederhanakan dengan 

sejumlah indikator tetapi perlu diperluas agar memperkaya pemahaman dan 

memperluas pilihan intervensi kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan 

manusia. Disamping memperluas pilihan terhadap indikator yang digunakan, 

kondisi pencapaian pembangunan manusia yang dilakukan oleh suatu negara 

memiliki karatkteristik yang berbeda dalam merumuskan pilihan-pilihan yang 

harus dilakukan dan menjadi target pembangunan suatu negara berdasarkan 

kondisi dan kemampuan negara tersebut. Sebagai contoh untuk beberapa 

indikator yang mencerminkan akses pada institusi ekonomi a tau finansial bukan 

merupakan suatu problem akan tetapi pada negara lain hal ini dapat menjadi 

faktor yang penting dibandingkan dengan hanya menggunakan indikator 

pendapatan atau daya beli. Pada kontek inilah Indeks Kesejahteraan Rakyat 
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memberikan kontribusi dalam memberikan pilihan terhadap penggunaan 

sejumlah indikator peningkatan kualitas hidup berdasarkan pemenuhan hak 

dasar seseorang, akan tetapi juga melengkapi IPM sebagai instrumen dalam 

menjelaskan capaian pembangunan manusia dan kesejahteraannya. 

Indeks Kesejahteraan Rakyat juga masih menggunakan beberapa indikator 

yang digunakan oleh IPM, seperti indikator harapan hidup dan rata-rata lama 

sekolah. Hanya saja dalam penetapan nilai ideal atau standar nilai yang digunakan 

sebagai target capaian dalam pembangunan manusia menggunakan standar yang 

lebih tinggi dibandingkan yang digunakan oleh IPM. Misalnya untuk rata-rata lama 

sekolah standar tertinggi yang digunakan oleh IPM adalah 15 tahun, sedangkan 

pada IKRaR adalah diatas 15 Tahun. IKraR juga didesain untuk melihat aspek 

aksesibilitas sebagai aspek penting dalam pembangunan manusia. Dalam berbagai 

kasus yang ditemukan pada pembangunan di negara dunia ketiga, persoalan 

terbesar yang dihadapi oleh masyarakat bukan pada ketersediaan pelayanan akan 

tetapi ketiadaan akses untuk mendapatkan layanan tersebut. 

IKraR mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang tidak hanya 

terkait dengan pemenuhan hak dasar manusia akan tetapi juga terkait dengan 

keadilan. Proses pembangunan seringkali terjebak pada kondisi zero sum 

game, dimana pada satu sisi akan menguntungkan sekelompok orang akan 

tetapi pada saat yang sama mengorbankan sekelompok orang. Berpijak pada 

kondisi tersebut dimensi pengukuran dalam IKraR dibagi atas tiga dimensi 

besar yaitu Dimensi Keadilan Ekonomi, Keadilan Sosial, serta Demokrasi & 

Good Governance. Mahbub Ul Haq (2005), salah satu pemikir dalam paradigma 

pembangunan manusia mengemukakan bahwa setidaknya ada 4 pilar dalam 

pembangunan manusia yaitu keadilan, keberlanjutan, produktivitas, serta 

pemberdayaan. Aspek keadilan merupakan aspek penting dalam pembangunan, 

keadilan yang dituju dalam pembangunan manusia meliputi keadilan dalam 

mendapatkan kesempatan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya 

yang didasarkan pada hak asasi manusia. 

Dimensi demokrasi dan good governance merupakan salah satu terobosan 
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yang dilakukan dalam penyusunan IKraR yang tidak hanya memfokuskan 

pada pengukuran aspek ekonomi dan sosial. Penggunaan dimensi demokrasi 

dan good governance tidak terlepas dari perdebatan yang terjadi ditingkat 

internasional yang dipelopori sejumlah pakar dan pelopor dalam pengembangan 

paradigma pembangunan manusia seperti Amartya Zen dan Joseph Stiglitz 

yang memandang bahwa pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan 

nasional, akumulasi kapital dalam pembangunan harus mampu mengantarkan 

suatu bangsa mencapai kehidupan politik yang bebas dan demokratis yang 

tercermin dalam pengakuan terhadap kebebasan sipil dan kebebasan politik. 

Masing masing dimensi memiliki indikator yang dianggap mewakili 

kondisi realitas masyarakat. Pilihan indikator yang digunakan dalam IKraR 

mengakomodasi berbagi jenis indikator yang digunakan dalam melihat 

pembangunan yang meliputi indikator input yang berkaitan dengan penunjang 

pelaksanaan program atau kebijakan, indikator proses yang mengambarkan 

bagaimana implementasi kebijakan dan program pembangunan dilakukan, 

serta indikator output yang menggambarkan basil dari suatu kebijakan atau 

program yang dilakukan. 

Indikator input yang digunakan dalam IKraR misalnya indikator 

kepemilikan jamban oleh rumah tangga atau rasio pendapatan asli daerah 

terhadap APBD. Sedangkan indikator proses yang digunakan dalam IKraR 

mencakup penduduk yang berobat jalan, berpartisipasi dalam penggunaan 

hak pilih dalam pemilu, atau dapat mengakses internet. Indikator output 

dicerminkan oleh sejumlah indikator seperti rata-rata lama sekolah, jumlah 

penduduk miskin, serta rumah tangga yang menerima jaminan sosial. 

Berdasarkan uraian diatas, IKraR bukanlah suatu instrumen pesaing 

terhadap IPM akan tetapi melengkapi konteks dan realitas yang dipotret dalam 

pembangunan. Selain itu, IKraR memperluas pemahaman bagi pengambil 

kebijakan dalam memperluas pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui indikator yang digunakan 

dalam setiap dimensi kesejahteraan. 
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Tujuan pembangunan millennium (MDGs) merupakan sebuah agenda 

ambisius untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan memperbaiki standar 

kesejahteraan masyarakat. Secara khusus MDGs memiliki 8 tujuan dan 21 target yang 

disepakati oleh berbagai negara untuk dapat dicapai pada tahun 2015. Kede1apan tujuan 

tersebut adalah: penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, akses pada pendidikan 

dasar, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi 

kematian ibu, mengurangi kematian bayi, memerangi HIV dan malaria serta penyakit 

menular lainnya, menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, serta mengembangkan 

kemitraan global. Walaupun indikator yang digunakan oleh MDGs diperuntukkan 

untuk membandingkan kemajuan antar negara, indikator tersebut dapat juga untuk 

melihat sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah nasional dan daerah 

dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Seiring dengan upaya pemerintah dalam pencapaian target MDGs, 

upaya kerjasama berbagai pemangku kepentingan juga melihat bahwa diperlukan 

suatu pengukuran untuk dapat melihat dan memastikan proses yang dilakukan saat 

ini mengarah pada pencapaian target yang disepakati dengan melahirkan Indeks 

Kesejahteraan Rakyat (IKraR). IKraR merupakan suatu alat pengukuran yang 

dikembangkan untuk melihat relasi antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat, serta dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

dimensi keadilan sosial, keadilan ekonomi, serta demokrasi dan governance. Secara 

umum indikator setiap dimensi IKraR juga mengakomodasi indikator dan target yang 

dicanturnkan dalam pencapaian MDGs. Misalnya indikator jumlah penduduk miskin. 

Indikator yang digunakan oleh MDGs lebih banyak merupakan indikator 

output, sedangkan indikator yang digunakan oleh IKraR tidak hanya mengukur 

output atau capaian akan tetapi juga mengukur aksesibilitas. Misalnya indikator 

pengukuran kematian bayi atau ibu yang digunakan oleh IKraR mengukur akses 

dalam pemeriksaan kesehatan serta perbandingan pengeluaran biaya untuk kesehatan 

dengan total pengeluaran. Pengukuran terhadap indikator akses sangat penting 

untuk melihat sejauh mana efektivitas program-program yang dilakukan pemerintah 
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memberikan dampak pada masyarakat. Dalam banyak kasus program pemerintah telah 

tersedia, akan tetapi tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin. Dengan demikian, 

indikator yang digunakan oleh IKraR dapat membantu pengambil kebijakan maupun 

para pihak yang terlibat untuk dapat memfokuskan perbaikan kebijakan dan program 

yang dilakukan. 

Perhitungan IKraR dengan menggunakan sejumah indikator kunci secara 

komposit juga dapat digunakan untuk melihat persebaran dan tingkat ketimpangan 

antar wilayah yang dapat dibandingkan secara dimensi maupun pilihan indikator yang 

digunakan. Harus diakui bahwa dalam pencapaian beberapa target MDGs, kinerja 

pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu diperbaiki. Misalnya upaya 

untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, maupun penyebaran penyakit menular 

seperti HIV/AIDS, malaria, dan tuberkolosis. Terkait dengan kondisi tersebut, 

informasi IKraR sangat bermanfaat untuk menentukan fokus pemerintah dalam 

memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan sumberdaya 

yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam pencapaian target MDGs. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa rentang waktu pencapaian target MDGs akan segera berakhir yaitu 

pada tahun 2015. Terkait dengan hal terse but, IKraR berpeluang untuk digunakan 

sebagai suatu instrument baru bagi pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana telah 

dijelaskan pada paragraf diatas, indikator IKraR yang digunakan bersifat jangka 

panjang dan dapat dikembangkan serta dapat dibandingkan antara waktu maupun 

antar daerah, serta mengakomodasi karakteristik lokal yang dimiliki oleh Indonesia 

1.7. Kegunaan IKraR 

Pada tanggal 24 September 2012 yang lalu, dalam ajang pemberian 

penghargaan dari, dan organisasi lingkungan global, Presiden Soesilo Bambang 

Yudoyono mengeluarkan pernyataan yang sejalan dengan IkraR, yakni: 

"Kita harus menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan tanpa 

menghabiskan sumber daya a/am yang dimiliki. Dengan cara ini kita dapat 
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mempertemukan kebutuhan saat ini dengan kebutuhan bagi generasi mendatang. 

Semakin kami mengetahui lebih dalam, semakin disadari bahwa kami perlu 

melakukan pendekatan yang terintegrasi antara ekonomi dan lingkungan. Kami tidak 

akan menggunakan sumber daya a/am secara tidak bertanggungjawab. Kami paham 

jika sumber daya a/am juga dapat mendatangkan kutukan, membuat rna/as, memicu 

korupsi dan konflik, serta musnahnya biodiversitas dan degradasi lingkungan, " 

Sejalan dengan pemyataan Presiden di atas, menjadi sangat penting kiranya 

ketika kita menggagas sebuah instrumen pengukuran pembangunan secara holistik 

dan bertumpu pada kualitas kesejahteraan rakyat secara utuh untuk generasi kini, esok 

dan akan datang. 

Sejak ditetapkannya kontitusi Negara yang bemama UUD'45 sebagai 

dasar Negara Repubik Indonesia, hingga saat ini belum ada sebuah instrumen 

yang bisa menggambarkan secara holistik dan konstitusional tingkat kesejahteraan 

rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Konstitusi negara kita tersebut. 

Pemerintah, Wakil rakyat dan para pengamat politik, ekonomi dan sosial termasuk 

pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya menggunakan 

ukuran dan atau mengukur tingkat kesejahteraan rakyat menggunakan instrumen 

masing-masing sesuai dengan disiplin ilmu dan kepentingan profesinya. Secara baku, 

pemerintah dalam setiap rancangan kebijakan pembangunan (APBN) menggunakan 

indikator makro ekonomi seperti PDRB, Inflasi, nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

dolar (US), cadangan devisa, dan lainnya untuk melihat kemajuan pembangunan 

bangsa, termasuk tingkat kesejahteraan rakyat. 

Disisi lain, para politisi menggunakan indikator makro ekonomi seperti 

jumlah angka pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat partisipasi politik rakyat 

dalam pemilu untuk melihat kemajuan pembangunan politik/demokrasi. Demikian 

juga dengan para pengamat sosial yang selalu melihat tingkat kemiskinan dan 

kesenjangan sosial sebagai ukuran pembangunan sosial masyarakat. Jika ditarik benang 

merah, sesungguhnya parameter tersebut saling terkait dan belum menggambarkan 

kesejahteraan rakyat Indonesia secara holistik/utuh dan mencerminkan keadilan 
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sosial, baik secara individual maupun secara kewilayahan. Disinilah kehadiran 

IKraR dimaksudkan agar dapat menjadi instrumen pengukuran kesejateraan rakyat 

yang dapat menggambarkan kesejahteraan secara holistik dengan menggunakan cara 

pandang dari 3 dimensi dan mencermikan keadilan antar wilayah. 

Dengan kata lain, IKraR yang merupakan sebuah instrumen pengukuran 

kualitas kesejateraan rakyat secara holistik, memiliki kegunaan untuk: 

• Mengukur pencapaian pembangunan yang inklusif, yakni pembangunan yang 

bertumpu pada peningkatan kualitas kesejahteraan kelompok miskin (pro poor), 

berpihak pada penciptaan kesempatan berusaha dan kerja bagi angkatan kerja 

produktif (pro job), berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan atau lingkungan 

hidup an tar generasi (pro enveronment ), dan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi 

yang menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat, koheren dengan penurunan 

angka pengangguran, menjamin keberlanjutan lingkungan dan berkeadilan bagi 

semua (pro growth). 

• Menjadi panduan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam perencanaan 

pembangunan, baik dalam menentukan target capaian, sasaran pembangunan, 

maupun menetukan alokasi anggaran dan lokasi prioritas pembangunan. Dengan 

mengacu pada 3 dimensi IKraR dan 22 indikatomya, Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah akan lebih mudah dan tepat dalam menentukan target capaian, prioritas, 

sasaran, lokasi dan alokasi anggaran pembangunan secara holistik, terintegrasi, 

dan sesuai dengan karakteristik wilayah dan atau daerah. 

• Menjadi landasan dan atau Jatar belakang untuk meningkatkan partisipasi pemangku 

kepentingan pembangunan, masyarakat bisnis, masyarakat sipil, masyarakat politik 

dan masyarakat intemasional dalam keseluruhan proses pembangunan Indonesia 

secara holistik, terintegrasi dengan kebijakan pembangunan, dan berkelanjutan. 

1.8. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyempurnaan dan Pemanfaatan IkraR 

Konstitusi Negara menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki otonomi 

penuh dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan 

pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalarn mendorong peningkatan 
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daya saing daerah berbasiskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, keistimewaan 

dan kekhususan setiap daerah. Itu artinya, pemerintah daerah merupakan jantung dalam 

menciptakan dan atau meuwjudkan kesejahteraan rakyat.. 

Sejalan dengan makna konstitusi tersebut, peran utama pemerintah daerah 

dalam mengembangkan IKraR bagi peningkatan efektivitas pembangunan daerah 

mencakup: 

a. Memperluas dan atau memformulasikan nilai-nilai lokal dalam IKraR. 

Pemerintah daerah dapat memformukasikan dan atau mengembangkan indikator 

IKraR sesuai dengan nilai-nilai lokal, khususnya dalam hal pengukuran 

kesejahteraan rakyat berbasiskan karateristik masing-masing daerah. Hal ini 

dimaksudkan agar kualitas kesejahteraan tidak saja dilihat dari sisi indicator 

makro, melainkan juga dapat dilihat dari sisi indicator mikro. 

Sebagai contoh, bagi masyarakat Madura, jika sudah dapat menunaikan ibadah haji, 

maka kehidupannya sudah dapat dikatakan sejahtera. Bagi sebagian masyarakat 

di Aceh, kesejahteraan hidup dilihat dari: apabila dapat menunaikan ibadah haji, 

anaknya bisa menjadi sarjana dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan atau 

menjadi aparat penegak hukum. Lain halnya dengan sebagian masyarakat di Jawa. 

Dengan demikian, IKraR dimaksudkan tidak hanya sekedar menjadi intrumen 

pengukuran kesejahteraan rakyat yang dapat dilihat secara universial, melainkan 

juga dilihat secara lokalitas. Disinilah peran utama Pemerintah Daerah bersama 

pemangku kepentingan lokal lainnya. 

b. Melakukan pemuktahiran (updating) data indikator penyusun IKraR 

Peran kedua yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melakukan 

pemuktahiran data dan indikator IKraR sebagai basis informasi utama dalam 

melihat keadaan kesejahteraan rakyat secara kuantitatif dan kualitatif. Peran 

ini sangat tepat dilakukan karena Pemerintah Daerah dan seluruh perangkatnya 

lah yang sangat memahami dinamika sosial, ekonomi dan politik yang terjadi 

didaerahnya. Selain itu juga karena Pemerintah Daerah dapat mengembangkan 

perhitungan IKraR tidak hanya sampai tingkat kab/kota, tetapi juga sampai tingkat 

desa. Dengan terlibatnya Pemerintah Daerah dalam penghitungan IKraR sampai 
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ke aras Desa, sesuai dengan karakteristik dan dinamika kehidupan rakyat serta 

berbasis pada nilai-nilai lokal menunjukkan bahwa IKraR tidak hanya menjadi 

instrumen pengukuran Pemerintah atas kemajuan kesejahteraan secara makro/ 

universal melainkan juga mengukur kualitas kesejateraan rakyat secara lebih 

realistis dan sesuai dengan keadaan yang berbasis pada kehidupan nyata rakyat. 
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DIMENSI DAN INDIKATOR IKraR 



24 



BAB II 

DIMENSI DAN INDIKATOR IKraR 

2.1. Dimensi IKraR 

dimensi: 

IKraR terdiri atas 3 dimensi, yakni: keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan 

dimensi demokrasi dan governance. Berikut ini batasan masing-masing 

2.2.2. Dimensi Keadilan Sosial 

25 

Dalam konteks proses berbangsa, konsep tentang keadilan merupakan suatu 

konsep yang seringkali diperbincangkan, diperdebatkan, dan diperjuangkan dari 

masa ke masa. Konsep keadilan sendiri merupakan suatu hal yang sulit didefinisikan 

dan sangat tergantung dengan konteks dan situasi. Misalnya keadilan seringkali 

didefinisikan sebagai kesetaraan dimana setiap orang mendapatkan hak yang sama, 

tanpa memperhatikan upaya yang dihasilkan oleh masing-masing orang. Keadilan juga 

dapat didefinisikan bahwa setiap orang mendapatkan hak yang sama sesuai dengan 

kontribusi yang diberikan. 

Definisi keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan 

manusia. Pada konteks ini kelayakan diletakkan pada titik tengah diantara kedua ujung 

ekstrem yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Berbeda dengan Aristoteles, Socrates 

memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. Menurut Socrates, keadilan sudah 

tercipta bilamana warga negara sudah merasakan pemerintah telah melakukan tugasnya 

dengan baik. Pada konteks yang lebih luas dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah bukan hanya 

sekedar menjalankan proses bernegara secara adil akan tetapi juga memastikan prinsip

prinsip keadilan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam naskah UUD 

1945, kata keadilan selalu digunakan berulang-ulang dalam konteks dan makna yang 

berbeda-beda. Dalam alinea ke-IV pembukaan UUD 1945, sila pertama, kedua, ketiga, 

dan keempat dirumuskan secara statis sebagai objek dasar negara, tetapi sila kelima 

keadilan sosial dirumuskan dengan kalimat aktif. Pada alinea ke IV pembukaan UUD 

1945 tertulis ... "Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang 
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berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia. Dari rumusan ini kita dapat mengetahui, bahwa keadilan 

sosial dirumuskan sebagai sesuatu yang bersifat konkrit dan bukan abstrak-filosofis 

yang dijadikan jargon tanpa makna. 

Selain itu, keadilan sosial bukanlah sebuah subjek dasar negara yang bersifat final 

dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam 

bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. John Rawls menjelaskan teori 

keadilan sosial dari dua sisi yaitu sebagai the difference principle dan the principle of fair 

equality of opportunity. Inti dari the different principle adalah bahwa perbedaan sosial 

dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang lebih besar pada mereka yang 

paling tidak beruntung. Sedangkan the principle of fair equality of opportunity merujuk 

pada mereka yang kurang memiliki peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, 

pendapatan, akses, maupun otoritas.Pada kontek ini kelompok atau masyarakat terse but 

perlu mendapatkan perlindungan dari negara. Dengan demikian, maka program 

penegakan keadilan sosial yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua 

prinsip keadilan yaitu, pertama memberikan hak dan kesempatan yang sama atas 

kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang, serta 

kedua mampu mengatur kembali kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi sehingga 

dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka 

yang berasal dari kelompok yang beruntung maupun yang tidak beruntung. 

Perspektif lain dalam memahami keadilan sosial adalah dengan menggunakan 

pendekatan hak asasi manusia, bahkan hak asasi manusia adalah bagian terpenting dari 

keadilan sosial. Tanpa perwujudan hak asasi manusia, maka upaya untuk pencapaian 

keadilan sosial akan berjalan secara tim pang. Hal ini disebabkan pra-syarat untuk pencapaian 

keadilan sosial membutuhkan pra-syarat non dikriminasi dan kesetaraan. Pemerintah 

Indonesia telah meratifikasi pemenuhan hak-hak ekonorni, dan sosial-budaya (ekosob) 

dengan disahkannya UU No 12  Tahun 2005 dirnana dalam salah satu pasalnya menyebutkan 

dengan tegas melarang praktek diskriminasi dalam pemenuhan hak ekosob terebut. Terkait 
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dengan hal tersebut, maka sudah sepatutnyalah bahwa dalam mengembangkan struktur 

masyarakat yang berkeadilan sosial, perspektif hak asasi manusia haruslah dijadikan 

sebagai inti dari penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Hal ini 

dimaksudkan agar penyelenggara pemerintahan dapat melakukan koreksi terhadap kondisi 

ketimpangan yang dialami oleh kelopok masyarakat yang maijinal dengan menghadirkan 

institusi dan sistem sosial yang memberdayakan masyarakat, serta sebagai panduan dalam 

pengembangan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat sebagai 

warga negara secara adil dan bermartabat. 

Berdasarkan pandangan tentang keadilan sosial yang dikemukakan diatas dapat 

disirnpulkan bahwa aspek yang dicakup dalam keadilan sosial bukan hanya menyangkut 

persoalan proses distribusi atau pemerataan, akan tetapi juga menyangkut upaya pemenuhan 

kebutuhan dasar, serta tindakan afirmatif oleh penyelenggara negara untuk melindungi 

dan memastikan setiap warga negara mendapatkan pemenuhan terhadap hak dasamya. 

Hingga hari ini data statistik antar wilayah yang dikeluarkan oleh BPS setiap tahunnya 

masih menunjukkan disparitas yang cukup tinggi dalam berbagai aspek antar wilayah 

yang satu dengan lainnya. Kondisi ini tentu saja cukup memprihatinkan, dalam upaya 

pemerintah yang mendorong percepatan antar wilayah maupun dalam perbaikan layanan 

dasar. Terkait dengan hal tersebut, maka hampir sebagian besar komponen yang digunakan 

dalam dirnensi sosial dalam perhitungan Indeks Kesejahteraan Rakyat menggunakan 

indikator yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta akses masyarakat untuk 

mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dasar terse but. 

Penggunaan indikator yang terkait dengan pemenuhan hak dasar terse but juga 

diharapkan dapat sebagai panduan bagi pengambil kebijakan ditingkat pusat dan daerah 

untuk mendorong perbaikan secara nyata dalam penyediaan layanan, perbaikan akses, 

serta pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat. 

2.1.2. Dimensi Keadilan Ekonomi 

Dalam konteks ini yang menjadi ukuran bukanlah indikator-indikator makro 

ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inftasi, tingkat suku bunga, dan 

sebagainya, tetapi lebih kepada ukuran keadilan rakyat dalam mendapatkan akses dan 
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aset terhadap sumberdaya ekonomi. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa 

ukuran-ukuran yang selama ini digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan 

rakyat belum atau tidak bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sebagai contoh 

indikator pertumbuhan ekonomi. Walaupun indikator ini penting untuk mengukur 

tingkat kemajuan pencapaian pembangunan ekonomi secara makro, tetapi pertumbuhan 

ekonomi tidak mencerminkan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. 

Pertumbuhan ekonomi akan tetap teijadi dan tinggi walaupun hanya disumbang 

oleh sedikit kelompok masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi secara 

signifikan. Selain itu, pertumbuhan ekonorni tidak serta merta diikuti oleh kenaikan tingkat 

kesejahteraan rakyat karena bisa jadi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat 

yang mampu sehingga mengakibatkan teijadinya kesenjangan. Lebih jauh lagi paradigma 

pembangunan yang mengedepankan pencapaian sektor ekonorni saat ini telah banyak 

direvisi dengan konsep-konsep yang lebih kearah pembangunan yang berkelanjutan, yaitu 

memperhitungkan akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan pembangunan. 

Jadi dimensi keadilan ekonomi dalam IKraR ini mengukur lebih kepada kemajuan indikator

indikator yang mencerminkan kepemilikan dan akses rakyat terhadap sumberdaya ekonorni 

untuk mencapai kesejahteraannya. Konsekuensinya, paradigma pembangunan yang lebih 

melihat kepada keadilan ekonomi akan memerlukan intervensi kebijakan yang berbeda 

daripada paradigma yang hanya mengedepankan pencapiaan indikator ekonorni makro. 

2.1.3. Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola 

Dimensi ketiga yang dipertimbangkan dalam pengukuran IKraR adalah 

dimensi Demokrasi dan Governance. Dimensi Demokrasi dan Governance merupakan 

pengukuran kesejahteraan rakyat yang melihat kemajuan pembangunan demokrasi yang 

menjamin hak rakyat berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan demokrasi 

secara mandiri tanpa diskriminasi. Tujuan dari Dimensi ini secara umum adalah untuk 

mendorong tercapainya hak-hak rakyat atas rasa keadilan hukum dan dihormatinya hak

hak politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan bangsa . 

Bung Hatta dalam Konferensi Meja Bundar - KMB di Den Haag, Belanda 

29 Oktober 1949, bahwa "bangsa Indonesia yang bersatu, sejahtera kehidupannya, 
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demokratis penyelenggaraan negaranya, dan negara ini bukan saja sebuah negara 

hukum, tetapi juga sebuah negara Kultural" Pada bagian lain Bung Hatta menegaskan 

pula bahwa "Tidak ada orang seorang atau sekumpul orang pandai atau satu golongan 

kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri. Tidak 

ada dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan social ada demokrasi, 

keputusan dengan mupakat rakyat yang banyak 

Sejalan dengan pandangan Bung Hatta, seorang pemenang hadiah Nobel 

Amartya Sen, dalam bukunya Development as a freedom, demokrasi dan governance 

menjadi prasyarat penting dalam pencapaian keadilan ekonomi dan sosial karena 

rakyat mempunyai akses yang cukup dalam pengambilan keputusan yang menyangkut 

hajat hidupnya. 

Mengutip Laporan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009, yang dikeluarkan 

Bappenas bekeijasama dengan UNDP, demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan 

yang ditandai antara lain oleh adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang 

yang berkaitan dengan kepentingan publik. Itu artinya, Demokrasi telah melahirkan 

pemerintahan atas mandat rakyat, oleh karenanya sebuah keniscayaan pemerintah 

memenuhi hak-hak dasar warganya secara adil, bermartabat, mandiri, dan berkelanjutan 

antar generasi. 

Pasca bergantinya rezim orde baru menjadi rezim reformasi, Pembangunan 

demokrasi Indonesia dalam satu dasawra terkahir menunjukkan kemajuan mendasar 

khususnya dari sisi kebebasan rakyat dalam menyuarakan pendapatnya, sementara 

supremasi hukum belum menunjukkan kemajuan berarti. 

Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "Konstitusi & Konstitusionalisme 

Indonesia, Edisi Revisi" menyebutkan bahwa "Dalam sebuah negara hukum, 

sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai 

sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini 

berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. 

Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, 

sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud peijanjian 

sosial tertinggi" Itu artinya, kemajuan demokrasi dilihat dari penegakan hukum 
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(supremasi hukum) secara konsisten, adil, utuh, dan tanpa diskriminati£ 

Konstitusi Negara juga mengakui dan menjamin hak setiap warga Negara 

sebagai pemegang kedaulatan Negara secara utuh. Itu artinya bahwa dalam penegakan 

hukum, pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan demokrasi harus 

memenuhi rasa keadilan warga Negara (rakyat) tanpa diskriminasi .  Inilah yang disebut 

sebagai Negara demokrasi berasaskan hukum atau democratische rechtsstaat. 

2.2. Indikator IKraR 

Seperti yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya buku ini, indikator yang 

dirumuskan dalam rangka perumusan IKraR terbagi atas indikator yang sifatnya ideal 

dan indikator yang digunakan dalam IKraR saat ini. Indikator Ideal merupakan indikator 

yang dicita-citakan dalam IKraR, sedangkan indikator yang digunakan saat ini adalah 

indikator yang penentuan penggunaannya mempertimbangkan juga ketersediaan data 

BPS, dimana j ika tidak tersedia data BPS terkait indikator tersebut, maka indikator 

tersebut tidak dapat digunakan. Apabila di kemudian hari data BPS tersedia, maka 

indikator tersebut dapat digunakan. 

Berikut ini adalah indikator-indikator masing-masing dimensi IKraR, yang telah 

dikategorikan dalam dua kategori, yakni indikator ideal dan indikator IKraR: 

2.2.1 Indikator Dimensi Keadilan Sosial 

2.2.1 .1 .  Akses Pada Listrik 

Listrik merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan ekonomi. 

Selain fungsinya dalam peningkatan produktivitas ekonomi, listrik juga memilki fungsi 

yang terkait dengan bidang lainnya baik dari aspek pendidikan, kesehatan, serta juga 

akses komunikasi .  Namun dalam banyak kasus di Indonesia masih juga ditemui bahwa 

masih ada masyarakat yang hidup di perdesaan yang belum tetjangkau oleh listrik. 

Ketidaktetjangkauan ini disebabkan oleh ketiadaan akses dan kemampuan negara 

dalam penyediaan fasilitas listrik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tersebut tidak 

dapat mengembangkan potensinya baik dalam aspek ekonomi, maupun meningkatkan 

pengetahuan dengan menggunakan media komunikasi dan informasi modem. Terkait 
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dengan hal tersebut maka akses pada listrik merupakan salah satu ukuran kesejahteraan 

yang digunakan dalam perhitungan Ikrar. 

Listrik menj adi to lok ukur yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan 

rakyat karena menj adi ' modal dasar ' dalam mengembangkan usaha dan memenuhi 

hak-hak dasar warga Negara. Kecukupan akses pada listrik juga akan menentukan 

tingkat kesejahteran masyarakat karena listrik menj adi sumber energi penting dalam 

mendukung seluruh kegiatan masyarakat. Dalam konteks perekonomian, kecukupan 

listrik menjadi indikator penting untuk menggerakkan sektor riil masyarakat dan 

meningkatkan nilai tambahnya. 

Akses pada listrik dihitung berdasarkan persentase rumah tangga yang 

menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama. Listrik dibagi menjadi dua 

macam, yakni listrik PLN dan listrik non-PLN. 

Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. rumah tangga 

dikatakan menggunakan listrik PLN baik menggunakan aupun tidak menggunakan 

meteran (volumetrik) 

Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansilpihak lain 

selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, 

dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN) 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Akses Listrik. 

2.2.2.1. Rata rata lama sekolah 

Pendidikan merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas 

sumberdaya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa, bahkan juga digunakan dalam 

melihat kesejahteraan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu 

bangsa, maka kualitas bangsa terse but juga semakin baik dalam mengelola potensi dan 

sumberdaya yang dimiliki . Pada kontek itu, pengukuran dalam indeks kesejahteraan 

rakyat menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai salah satu ukuran dalam menilai 

kualitas sumberdaya manusia dalam aspek pendidikan. Rata- rata lama sekolah 

menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas 

dalam menjalani pendidikan formal ( dihitung dengan mempertimbangkan ijazah dan 
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atau kelas tertinggi yang pemah/sedang diduduki). 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Lama Sekolah Usia > 15 

Tahun. 

2.2.2.1. Akses pada kesehatan 

Indikator kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan 

kualitas penduduk suatu bangsa. Dalam era modem saat ini, pelayanan kesehatan 

seringkali bersifat paradoks, di satu sisi untuk meningkatkan kualitas hidup suatu 

bangsa, akan tetapi ada saat yang bersamaan seringkali dihadapkan dengan hukum 

pasar yang mensyaratkan kemampuan ekonomi seseorang untuk mendapatkan akses 

dan layanan. Dalam realitas keseharian, masih dijumpai banyak masyarakat miskin 

baik yang tinggal di kota maupun diperdesaan seringkali tidak dapat mengakses 

layanan kesehatan, baik karena ketidaktersediaan layanan kesehatan, ataupun karena 

layanan kesehatan tersebut tidak terjangkau oleh masyarakat dari aspek biaya. Terkait 

dengan hal tersebut, maka dalam pengukuran indeks kesejahteraan rakyat akan 

mengukur jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan kesehatan untuk berobat 

dalam waktu 6 bulan terakhir. Semakin banyak penduduk yang dapat mengakses 

layanan kesehatan, menunjukkan bahwa tingkat keterjangkauan penduduk pada 

layanan kesehatan semakin baik, demikian pula sebaliknya. 

Akses pada kesehatan diukur berdasarkan persentase penduduk yang pemah 

berobat jalan dalam 6 bulan terakhir. 

Berobat jalan adalah kegiatan atau upaya anggota rumah tangga yang 

mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan 

dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modem atau tradisional 

tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah anggota rumah 

tangga. 

Tidak termasuk dalam berobat jalan adalah konsultasi, pemeriksaan kesehatan 

(check-up), kir kesehatan (misal untuk SIM, penerimaan pegawai, kenaikan pangkat), 

skrining (pemeriksaan kesehatan untuk menemukan penyakit sedini mungkin, misal : 

Pap Smear Test untuk kanker mulut rahim, mantoux test pada balita untuk skrining 
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TBC), pemeriksaan kehamilan normal, dan imunisasi, karena hal m t  merupakan 

upaya pencegahan. 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Akses Berobat. 

2.2.2.1. Rekreasi (Oiah Raga dan Seni) 

Kebutuhan manusia dapat dipetakan atas 3 aspek pokok, yaitu kebutuhan 

primer, sekunder, serta tersier. Dalam urutan pemenuhannya, manusia akan dihadapkan 

untuk memenuhi kebutuhan yang paling utama atau pokok terlebih dahulu dibandingkan 

dengan kebutuhan sekunder atau tersier. Rekreasi dapat digolongkan sebagai kebutuhan 

tersier yang dapat dipenuhi j ika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi .  

Indikator rekreasi diukur dari persentase rumah tangga yang melakukan 

kegiatan bepergian untuk tujuan rekreasi (berlibur, olahraga/kesenian). 

Bepergian/Perjalanan adalah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk 

Indonesia dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan 

bukan untuk tujuan memperoleh upah!gaj i  di tempat yang dikunjungi atau sekolah 

serta sifat petj alanannya bukan rutin, dengan kriteria: Mereka yang melakukan 

petjalanan ke objek wisata komersial, tidak memandang apakah menginap atau tidak 

menginap di hoteVpenginapan komersial serta apakah perjalanannya lebih atau kurang 

dari I 00 km pp. Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial 

tetapi menginap di hoteVpenginapan komersiai, walaupun jarak petjalanannya kurang 

dari I OO km pp. Mereka yang meiakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial 

dan tidak menginap di hoteVpenginapan komersial tetapi jarak perjaianannya Iebih 

atau sama dengan I 00 km pp. 

Berlibur/rekreasi : apabila tujuan bepergian untuk mendapatkan kesenangan 

atau kesegaran seperti berkunjung ke objek wisata komersial, berburu di hutan, 

berkunjung ke Candi Borobudur, Danau Toba. 

Oiahraga/kesenian : apabila tujuan bepergian untuk kegiatan yang berkaitan 

dengan olahraga (termasuk camping, hiking) atau kesenian, termasuk supporter/ 

penggembira 

Penamaan yang digunaan pada tabei dan peta adalah Rekreasi 
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2.2.2.1. Jaminan Sosial 

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang 

diselenggarakan oleh negara agar warga negaranya dapat memenuhi kebutuhan hidup 

dasar yang layak. Salah satu jaminan sosial yang penting dan terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar adalah hak untuk mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan. 

Jaminan sosial yang diukur dari Persentase rumah tangga yang menerima 

jaminan sosial (Jarnkesmas, Kartu sehat, Surat Miskin (SKTM), lainnya). Persentase 

ini didapat dari ada/tidaknya anggota rumah tangga yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan gratis selama 6 bulan terakhir dari masa pencacahan Susenas Juli 2010. 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program bantuan sosial untuk 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Sasaran dari program 

ini adalah masyarakat sangat miskin, miskin, dan mendekati rniskin/tidak mampu. 

Kartu Sehat adalah kartu yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan denagn maksud 

membantu masyarakat miskin (tidak mampu). Kartu sehat ini digunakan untuk berobat 

ke fasilitas kesehatan Pemerintah (Rumah Sakit dan Puskesmas) tanpa dipungut biaya. 

Satu keluarga mempunyai satu kartu sehat yang di dalarnnya memuat daftar anggota 

keluarganya dan setiap anggota keluarga bisa menggunakannya. 

Surat Miskin!Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan 

oleh desa/kelurahan dengan maksud untuk memperoleh keringanan biaya bagi 

penduduk. 

Lainnya seperti jaminan kesehatan daerah (Jarnkesda) adalah program bantuan sosial 

bidang kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat miskin di 

wilayahnya. 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Pemanfaatan Jaminan 

Sosial. 

2.2.2.1. Penduduk dengan usia 40 tahun atau lebih 

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator kesej ahteraan yang 

banyak digunakan untuk melihat kesuksesan suatu negara dalam menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Tingkat usia 
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harapan hidup di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Namun 

dalam pengukuran indeks kesejahteraan rakyat, indikator yang digunakan adalah 

sebaliknya yaitu mengukur jumlah penduduk yang tidak dapat mencapai usia 40 

tahun. Termasuk didalam perhitungan ini adalah angka kematian bayi, kematian ibu, 

maupun kematian yang disebabkan oleh sebab lainnya. 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Harapan Hidup > 40 

tahun. 

2.2.2.1. Akses pada air bersih 

Walaupun air meliputi 70 % dari permukaan bumi dengan jumlah sekitar 1,4 

ribu juta kilometer kubik, namun hanya sebagian kecil saja dari jumlah ini yang dapat 

dirnanfaatkan. Air merupakan sumber utama kehidupan yang tidak hanya digunakan sebagai 

air min urn, akan tetapi juga berbagai keperluan 1ainnya. Perkembangan industrialisasi yang 

cepat dalam beberapa dekade terakhir ini telah menirnbulkan berbagai persoa1an yang 

terkait dengan pencemaran sungai dan sumber mata air, akan tetapi juga menyebabkan akses 

penduduk untuk mendapatkan air bersih semakin sulit. Air bersih didefinisikan sebagai air 

yang aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh manusia, tidak berasa, dan tidak berbau, tidak 

berwama, serta tidak mengandung logam berat dan beracun. Dalam penghitungan indeks 

kesejahteraan rakyat, pengukuran yang digunakan ada1ah jumlah rumah tangga yang 

menggunakan air bersih sebagai air minum. Air bersih yang dimaksud di sini adalah rumah 

tangga yang menggunakan sumber air min urn dari air kemasan bermerk. air isi ulang, leding 

meteran, leding eceran, sumur bor/pompa dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/ 

tinja terdekat 2: 1Om, sumur terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja 

terdekat 2: 1Om, atau mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran! 

tinja terdekat 2: l Orn. 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Akses Air Bersih. 

2.2.2.1. Akses pada Sanitasi 

Salah satu kunci dalam pencegahan penyakit menular ada1ah mengupayakan 

sanitasi yang baik. Sanitasi yang baik juga menjadi sa1ah satu kunci kualitas hidup 
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dan kualitas kesehatan masyarakat. Akses sanitasi dasar di Indonesia masih cukup 

rendah, terutama bagi masyarakat yang hidup di daerah perdesaan. Ukuran yang 

digunakan untuk mengukur sanitasi dasar dalam lndeks Kesejahteraan rakyat adalah 

kepemilikanjamban. Kepemilikan jamban adalahjumlah rumah tangga yang memiliki 

fasilitas jam ban yang digunakan sendiri (bila fasilitas tempat buang air besar hanya 

digunakan oleh rumah tangga responden saja) atau digunakan secara bersama-sama 

(bila fasilitas tempat buang air besar digunakan oleh rumah tangga responden bersama 

dengan beberapa rumah tangga tertentu). 

Penamaan yang digunakan pada tabel dan peta adalah Akses pada Sanitasi. 

2.2.2.1. Jumlah Penduduk di atas garis kemiskinan 

Salah satu ukuran kesejahteraan penduduk adalah kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar yang minimal. Semakin banyak penduduk disuatu negara dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimal tersebut, maka tingkat kesejahetaran penduduknya 

semakin baik, demikian sebaliknya. Walaupun konsep pengukuran kesejahteraan atau 

kemiskinan penduduk seringkali diperdebatkan, namun pada titik tertentu menyepakati 

untuk melakukan pengukuran pada aspek-aspek kebutuhan dasar. 

Dalam pengukuran yang dilakukan oleh IKraR, jumlah penduduk miskin 

merupakan salah satu indikator yang menunjukkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

dalam pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Sehingga seseorang dikatakan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran 

perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Penamaan yang digunakan pada lndikator 

ini adalah Pengeluaran Perkapita di atas Garis Kemiskinan. 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Pengeluaran Perkapita 

> GK. 

2.2.2.1. Tingkat Kesenjangan (Gini ratio) 

Salah satu ukuran kesuksesan pembangunan ekonorni adalah dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara. Walaupun demikian, pertumbuhan 

ekonomi tidak selalu memberikan korelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan 
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penduduknya. Salah satunya terkait dengan distribusi pendapatan, apakah pertumbuhan 

ekonorni yang tinggi tersebut memberikan manfaat bagi semua penduduk atau justru 

menghasilkan jurang ketirnpangan yang semakin Iebar. Tingginya ketimpangan antar 

penduduk pada gilirannya bukan hanya memicu permasalahan dalam bidang ekonorni, 

akan tetapi juga dalam bidang sosial. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pengukuran 

kesejahteraan yang dilakukan dalam indeks kesejahteraan rakyat menggunakan gini rasio 

untuk mengukur pemerataan pendapatan penduduk.Semakin merata distribusi pendapatan 

kepada seluruh penduduk, maka ketimpangan atau kesenjangan yang dimiliki semakin 

rendah, demikian sebaliknya. 

Penamaan yang digunakan pada tabel dan peta adalah Tingkat Pemerataan 

Pendapatan. 

2.2.2. lndikator Dimensi Keadilan Ekonomi 

2.2.2.1. Rasio PAD terhadap APBD 

Indikator Rasio PAD terhadap APBD digunakan untuk melihat seberapa jauh 

kemampuan fiskal suatu daerah dalam melaksanakan program pembangunannya dalam 

rangka penyediaan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Selain itu, dapat 

dilihat juga apakah besamya PAD berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan 

di suatu wilayah. Data PAD tersedia secara baik dan dijamin keberlanjutannya di BPS. 

Penamaan yang digunakan pada tabel dan peta adalah Rasio PAD terhadap 

APBD. 

2.2.2.2. Ketersediaan dan Akses ke Bank 

Indikator ini penting untuk melihat seberapa besar akses rakyat terhadap 

sumberdaya ekonomi khususnya permodalan. Sesungguhnya akses permodalan tidak 

hanya tersedia dari lembaga bank, tetapi juga lembaga non-bank seperti koperasi dan 

program-program dana bergulir baik yang diinisiasi oleh Pemerintah maupun Non

Pemerintah. Namun demikian sesuai ketersediaan data dari BPS maka indikator yang 

digunakan adalah ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses permodalan dari 

perbankan. Prinsipnya semakin besar akses rakyat terhadap sumber permodalan, maka 
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semakin besar kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya dan memenuhi kebutuhan 

dasamya. Dalam perhitungan IKraR ini indikator dari Susenas yang digunakan adalah 

Persentase rumah tangga yang menerima kredit (kredit usaha yang diterima oleh anggota 

rumah tangga dalam setahun terakhir dari masa pencacahan yang bersumber dari program 

bank selain Kredit Usaha Rakyat) dari bank. 

Penamaan yang digunakan pada tabel dan peta adalahAkses terhadap Sumberdaya 

Ekonomi. 

2.2.2.3. Jumlah penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja 

Sesuai ketentuan dari International Labour Organization (ILO) bahwa 

batas bawah umur seorang anak untuk diperbolehkan bekerja adalah 1 5  tahun. Oleh 

karena itu indikator jumlah penduduk yang bekerja ditetapkan berumur di atas 1 5  

tahun. Indikator penduduk yang bekerja penting mengingat dengan bekeija rakyat 

akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, 

indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran sehingga akan terlihat 

jelas jenis intervensi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi 

masalah pengangguran dan menjamin bahwa masyarakat mendapatkan kesempatan 

kerja yang layak dan berkelanjutan. Dalam perhitungan IKraR ini indikator Susenas 

yang digunakan adalah Persentase Penduduk usia 1 5  tahun yang bekeija. 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Bekeija Usia > 15 Tahun. 

2.2.2.4. Jumlah penduduk yang memiliki rumah 

Dari indikator ideal yang ditetapkan yaitu kepemilikan rumah, tanah dan temak, 

sesuai ketersediaan data dari BPS maka indikator yang digunakan untuk perhitungan 

adalah kepemilikan terhadap rumah. Prinsip yang digunakan untuk mengukurnya adalah 

urgensitas dimana dalam survei yang dihitung o1eh BPS adalah keperni1ikan rumah 

secara umum, yaitu mengukur berapa persen penduduk yang tinggal di rumahnya sendiri. 

Namun demikian indikator ini belum melihat kualitas rumah yang dirniliki berdasarkan 

kriteria rumah sehat. Indikator rumah penting karena selain sebagai sarana pokok untuk 

memenuhi hak atas rasa aman dan nyaman, rumah juga dapat dianggap sebagai asset 
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untuk mendapatkan sumberdaya ekonomi lainnya. Selain itu kepemilikan rumah menjadi 

prasyarat penting untuk terpenuhinya kebutuhan sosial dasar seperti identitas, pendidikan, 

kesehatan, dan sebagainya. 

Dalam perhitungan IKraR, indikator kepemilikan rumah ini menggunakan 

indikator Susenas yang mengukur Persentase Penduduk yang memiliki rumah sendiri 

(jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah 

tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran 

melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri). 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Kepemilikan Rumah Sendiri 

2.2.2.5. Perbandingan pengeluaran penduduk dengan Garis Kemiskinan 

Dalam menghitung pendapatan per kapita, BPS menggunakan pendekatan 

jumlah pengeluaran karena memang sulit sekali mendapatkan data dan infonnasi 

tentang pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini indikator digunakan untuk 

melihat seberapa besar pengeluaran yang dibayarkan oleh penduduk dibandingkan 

dengan garis kemiskinan yang ditetapkan di suatu daerah tertentu. Indikator ini juga 

digunakan untuk mengukur tingkat daya beli di masing-masing daerah dan juga 

tingkat kemahalannya. Prinsipnya apabila rasio pengeluaran lebih besar dari pada garis 

kemiskinan maka masyarakat lebih sejahtera. Sebaliknya, apabila pengeluarannya 

lebih kecil dari garis kemiskinan maka dapat diartikan masyarakat tidak mampun 

memenuhi kebutuhan dasamya yang dihitung dengan garis kemiskinan. Dalam 

perhitungan IKraR ini indikator dari Susenas yang digunakan adalah Rasio rata-rata 

pengeluaran perkapita per bulan dengan garis kemiskinan (GK). 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Rasio Pengeluaran 

terhadap GK. 

2.2.2.6. Tingkat pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan. 

Mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak warga yang harus dipenuhi 

oleh Negara. Dengan pendidikan yang baik warga akan mempunyai kesempatan yang 

luas untuk mencapai kehidupan yang bennartabat dan berdaulat. Oleh karena itu 
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dengan mengukur berapa besar pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh warga untuk 

mendapatkan pendidikan dapat diketahui tingkat kesejahteraan warga. Argumentasinya 

adalah semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh warga untuk mendapatkan 

pendidikan, semakin kecil kesempatan yang akan didapatkan dan akan menghambat 

upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam perhitungan IKraR ini indikator Susenas 

yang digunakan adalah Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan 

(biaya untuk keperluan pendidikan seperti uang sekolah/SPP, pendaftaran, iuran-iuran, 

kegiatan pramuka, alat tulis, dan uang kursus, termasuk fotokopi buku-buku/pelajaran 

sekolah) terhadap total pengeluaran rumah tangga per bulan. 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Rasio Biaya Pendidikan 

terhadap Total Pengeluaran. 

2.2.2.7. Tingkat pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. 

Serupa dengan Indikator sebelumnya, kesehatan adalah kebutuhan dasar 

dan mutlak yang harus dipenuhi oleh warga. Kesehatan sangat berpengaruh terhadap 

tingkat kesejahteraan karena berimplikasi langsung terhadap kehidupan fisik dan sosial 

warga, sehingga tugas Negara menjamin bahwa seluruh warga Negara mendapatkan 

jaminan kesehatan yang memadai. Tingkat pengeluaran warga untuk kesehatan 

menjadi penting untuk diukur karena semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan 

oleh warga untuk meningkatkan kesehatan, semakin kecil daya beli masyarakat untuk 

memperolehnya. Akibatnya, kesejahteraan akan sulit dicapai karena masyarakat tidak 

dapat mengakses kesehatan secara mudah. Dalam penghitungan IKraR ini indikator 

dari Susenas yang digunakan adalah proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya 

kesehatan (biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kesehatan seperti ongkos 

rumah sakit, puskesmas, dokter, obat-obatan, pemeriksaan kehamilan, biaya KB, 

biaya melahirkan, biaya imunisasi anak balita dan lainnya) terhadap total pengeluaran 

rumah tangga per bulan. 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Rasio Biaya Kesehatan 

terhadap Total Pengeluaran. 
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2.2.3.1. Rasa Aman 
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Secara definisi rasa aman atau human security dapat diartikan sebagai hak 

seluruh warga negara yang harus diciptakan dan disediakan oleh negara. Rasa aman ini 

meliputi aman terhadap gangguan keamanan, konflik, kejahatan, bencana dan sebagainya. 

Dalam konteks kesejahteraan, rasa aman adalah indikator yang sangat penting karena 

akan menjarnin warga dapat mencapai dan memenuhi kebutuhan dasamya untuk hidup 

bermartabat dan berdaulat. Selain itu, kesempatan dan akses terhadap sumberdaya 

sosial dan ekonorni hanya akan tercipta apabila kondisi keamanan mendukung dan 

berkesinambungan. Dalam perhitungan IKraR ini indikator yang diukur adalah tingkat 

keamanan warga dari gangguan kejahatan, yaitu persentase teijadinya kejahatan yang 

dilaporkan ke Polisi. Indikator dari Susenas yang digunakan adalah persentase penduduk 

(anggota rumah tangga) yang menjadi korban kejahatan (seseorang atau harta bendanya 

yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usahal 

percobaan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan 

kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP, 

sebatas yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya pembunuhan, 

penganiayaan, penculikan atau perampasan kemerdekaan, pencurian dengan atau tanpa 

kekerasan, pembakaran, perusakan, penggelapan, penipuan, perkosaan, penghinaan, 

narkotika, penjualan anak, dan pencemaran nama baik) selama setahun terakhir. 

Penamaan yang digunaan pada tabel dan peta adalah Rasa Aman. 

2.2.3.2. Akses lnformasi 

Indikator hak atas informasi (akses informasi) yang dijamin oleh UUD '45 

dan peraturan perundangan-undangan terkait, menjadi sangat penting karena dengan 

informasi yang mudah diakses warga, dengan mudah pula menemukenali hak-hak dan 

kewaj ibannya sebagai warga negera untuk kemudian memanfaatkan hak dan kewaj iban 

tersebut untuk meningkatkan dan mencapai kesejahteraannya. Melalui informasi 

yang memadai diharapkan juga masyarakat dapat meningkatkan kapasitasnya 

untuk kemudian menciptakan dan memanfaatkan peluang-peluang yang diciptakan 
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oleh hasil-hasil pembangunan. Sesuai dengan ketersediaan data yang ada di Badan 

Pusat Statistik (BPS) maka indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat akses 

terhadap informasi adalah persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet 

(apabila seseorang meluangkan waktu untuk mengakses internet, sehingga ia dapat 

memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet seperti : mencari literatur/referensi, 

mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail/chatting, dll ) dalam 3 bulan 

terakhir. 

Indikator akses terhadap internet ini penting karena saat ini memang penggunaan 

internet dan teknologi informasi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan 

di Negara-negara yang lebih maju. Selain itu, internet juga mencerminkan kemajuan 

infrastruktur di suatu daerah, baik yang bersifat software maupun hardware dan infrastruktur 

pendukungnya. 

Penamaan yang digunakan pada tabel dan peta adalah Akses Informasi. 

2.2.3.3. Aspek Kebebasan Sipil 

Hak atas kebebasan sipil adalah indikator pengukuran tingkat kesejahteraan 

rakyat yang dapat menggambarkan seberapa terbukanya dan terjaminnya rakyat 

mengemukakan pendapatnya dan seberapa besar konstitusi Negara menjamin hak 

atas kebebasan rakyat dalam berekspresi dan berpartisipasi dalam keseluruhan proses 

pembangunan. 

Kebebasan sipil adalah indikator yang penting untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan rakyat, terutama apabila dikaitkan dengan tujuan atau wujud 

kesejahteraan yaitu masyarakat bermartabat dan berdaulat. Dalam konteks ini 

kebebasan masyarakat untuk berkespresi dan berpartisipasi dalam pembangunan 

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar adalah inti dari prinsip demokrasi 

yang harus diwujudkan. Kesejahteraan perlu diukur dari kebebasan warga untuk hidup 

dan mengembangkan kehidupannya karena keadilan ekonomi dan keadilan sosial 

hanya dapat terwujud apabila kebebasan warga untuk mengerti dan memanfaatkan 

kebebesannya dijamin. Tentunya kebebasan yang dimaksud disini tidak diartikan 

sebagai kebebasan yang menafikan tanggung jawab sosial. Demokrasi yang matang 
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terjadi apabila kebebasan yang diterapkan berpegang teguh pada tanggung jawab sosial 

atau kebebasan yang menghormati tanggung jawab sosial. Dalam mengukur indikator 

kebebasan sipil ini digunakan komponen dalam Indeks Demokrasi Indonesia. 

Penamaan yang digunakan pada tabel dan peta adalah Kebebasan Sipil. 

2.2.3.4. Aspek Hak-hak politik 

Indikator atas hak-hak politik warga dapat diukur melalui tingkat partisipasi 

politik warga dalam prosedural demokrasi baik dalam menentukan kebijakan, peraturan 

perundangan-undangan maupun dalam proses Pemilu. Artinya, pengukuran hak-hak 

politik rakyat tidak terbatas pada proses pemilu, melainkan juga mencakup hak-hak 

politik tersebut digunakan sebaik-baiknya sebagai prinsip dalam hidup berdemokrasi di 

Indonesia. 

Dalam konteks ini yang diharapkan adalah terjadinya kondisi dimana Negara 

menjamin kebebasan politik warga dan warga menggunakan hak politik tersebut sebaik

baiknya dalam penentuan kebijakan yang menyangkut hajad hidupnya. Dengan kata lain, 

hak politik tidak hanya diwujudkan dalam konteks memilih dan dipilih dalam pemilu, 

tetapi lebih luas lagi bagaimana hak-hak politik tersebut digunakan sebaik-baiknya 

sebagai prinsip dalam hidup berdemokrasi di Indonesia. Sebagaimana aspek kebebasan 

sipil, aspek hak-hak politik ini indikatornya diperoleh dari salah satu komponen dalam 

Indeks Demokrasi Indonesia. 

Penamaan yang digunakan pada tabel dan peta adalah Hak Politik. 

2.2.3.5. Aspek Lembaga Demokrasi 

Berkembang dan menguatnya kapasitas Iembaga-lembaga demokrasi menjadi 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan demokrasi suatu Negara. Untuk 

melihat kemajuannya, indikator yang digunakan mencakup keadaan pelembagaan 

hak-hak kebebasan sipil dan politik sebagai paranata demokrasi. 

Dalam konteks ini kebebasan sipil dan hak-hak politik dilembagakan 

dalam lembaga demokrasi. Secara praktis lembaga demokrasi dapat mencerminkan 

seberapa jauh kualitas, kematangan dan keberlanjutan demokrasi di suatu Negara. 
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Apabila dikaitkan dengan konsep kesejahteraan dimana tidak hanya diukur secara 

ekonomi, tetapi juga secara sosial dimana kuatnya modal sosial juga menjadi salah 

satu modal untuk mencapai keadilan ekonomi dan sosial karena telah menyepakati 

bahwa trust adalah kunci dalam berdemokrasi .  Intinya lembaga demokrasi sangat 

diperlukan sebagai wadah atau media bagi warga, baik laki-laki maupun perempuan, 

untuk menyuarakan hak dan kewaj ibannya. Indikator lembaga demokrasi ini juga 

diambilkan dari komponen Indeks Demokrasi Indonesia. 

Penamaan yang digunakan pada tabel dan peta adalah Lembaga Demokrasi .  

Secara ringkas, dimensi dan indikator-indikator IKraR dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini : 
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Tabel lndikator lndeks Kesejahteraan 
Rakyat (IKraR). 

shstudall 

shheall 

inet 

crime 

sipil 

politik 

lemdem 

Demokrasi Indonesia 

Akses listrik 

Akses Berobat 

Rekreasi 

Lama Sekolah > Usia 15 Tahun Keadilan 

Pemanfaatan Jaminan Sosial 

> 40 Tahun 

Hak Politik 

Lembaga Demokrasi 

Sosial 

Keadilan 

Ekonomi 

Demokrasi 
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BAB III 

METODOLOGI PENGHI TUNGAN IKraR 
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BAB III 

METODOLOGI PERHI TUNGAN IKRAR 

3. 1 .  Metode Pengumpulan Data 

49 

Data yang digunakan untuk perhitungan IKraR berasal dari Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik secara 

tahunan dengan menggunakan kuesioner yang selalu diperbaiki dari tahun ke tahun. 

Selain itu, data juga diperoleh dari Survei tentang Potensi Desa (PODES) yang 

diadakan oleh BPS setiap tiga tahun sekali yang berisi tentang data dan informasi desa 

mengenai kondisi infrastruktur, ekonomi dan kondisi sosial desa. Data perhitungan 

hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) juga dimasukkan dalam perhitungan IKraR 

untuk menghitung tingkat atau kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Seluruh 

data mentah dari Susenas, PoDes dan IDI tersebut kemudian dipilah sesuai propinsi, 

kabupaten dan kota. 

3.2. Metode Pengolahan Data 

3.2.1 .  Analisis Faktor dan Kloster 

Analisis faktor dilakukan terhadap seluruh indikator yang masuk ke dalam 

Dimensi Keadilan Ekonomi, Keadilan sosial, dan Demokrasi dan Tata Kelola 

(Governance). Secara teoritis analisis faktor termasuk dalam analisis multivariate 

yang secara urn urn dimaksudkan untuk mencari hubungan antar varia bel dari berbagai 

variabel yang dimasukkan baik independen maupun dependen. Kekuatan-kekuatan 

hubungan tersebut dinyatakan dengan intrepretasi dari interval nilai yang ditetapkan 

yang biasanya dinyatakan dalam kategori lemah, moderat, kuat dan amat kuat. 

Secara teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh Norusis ( 1 993, p.47), 

analisis faktor adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang jumlahnya relatif kecil yang dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan

hubungan antar variabel-variabel yang mempunyai kaitan satu sama lain. 

Tujuan dari analisis faktor ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
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tidak dapat diobservasi secara langsung berdasarkan pada seperangkat variabel-variabel 

yang dapat diobservasi. Model analisis yang dapat digunakan ada 2 yaitu, explanatory 

factor analysis (EFA) dan confirmatory factor analysis (CFA). 

3.2.2. Pembobotan Per Dimensi dan lndikator 

Sebelum dilakukan analisis faktor, tabap sebelumnya adalab mengbitung 

indeks dari masing-masing indikator dalam masing-masing dimensi. Dari indeks 

tersebut dapat diketabui peranan indeks indikator dan dengan analisis faktor dapat 

diketabui bobot dari masing-masing indikator dalam dimensi. Selanjutnya dibitung 

nilai indeks dari masing-masing dimensi dan menentukan bobotnya dalam IKraR. 

Dengan pertimbangan babwa masing-masing dimensi mendapatkan perbatian 

yang sama, atau dengan kata lain, tidak ada dimensi yang dianggap lebib penting 

dibandingkan dimensi lainnya, maka bobot masing-masing dimensi adalab sama, 

yakni sepertiga ( 1 /3) .  

3.2.3 Metode Analisis Hasil Perhitungan 

Untuk menentukan nilai ideal yang barus dicapai dalam IKraR adalab 1 00 

yang berarti sangat sejabtera atau tujuan akhir yang ingin dicapai. Jadi range nilai 

IKraR ditetapkan antara 0- 1 00.  Selain itu, nilai tertinggi ditetapkan 1 00 karena tujuan 

peningkatan kesejabteraan rakyat adalab tujuan ideal yang tidak mungkin dicapai 

dalam jangka pendek. Oleb karena periode waktunya tidak terbatas maka nilai 

maksimal yang dapat menggambarkan kondisi ideal adalab 1 00.  

Dari basil perbitungan simulasi yang telah dilakukan, didapatkan nilai total 

IKraR yang merupakan nilai perbitungan dari masing-masing dimensi. Dari nilai 

tersebut dapat dilibat pada posisi manakah sebuab daerah berada dan bagaimana 

kondisinya apabila dibandingkan dengan daerah lainnya. Dan yang tidak kalah penting 

adalah apa dimensi yang paling menonjol dan paling kurang sebingga dapat dicari lebih 

jauh penyebabnya sebingga dapat diambil kebijakan yang barus diambil. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa basil perbitungan IKraR 

dapat digunakan disamping untuk alat evaluasi keberbasilan pembangunan, juga 
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untuk dasar perencanaan dan koordinasi kebijakan terutama untuk penyempumaan 

kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

Rumusan index indikator kesejahteraan rakyat 

Dimana : 

v. 
I 

I .  
I 

v . .  t_mm 

I. =  
I 

vi - vi min 

vi_max vi_min 

= Indikator ke i 

= Indeks Indikator ke i 

= Nilai indikator ke-i minimal 

= Nilai indikator ke-i maksimal (atau target capaian) 

Indeks setiap indikator bemilai antara 0- 1 00, dimana semakin tinggi nilai 

indikator semakin baik kondisi indikator tersebut. 

Penimbang pada setiap Indeks lndikator Kesejahteraan Rakyat dalam 

Penyusunan IKraR 

Penentuan penimbang indeks indikator menggunakan metode statistik Analisis Faktor 

Utama/Principal Component Analysis (PCA). PCA dilakukan dalam setiap dimensi 

IKraR yaitu Dimensi Keadilan Ekonomi, Keadilan sosial, dan Demokrasi dan Tata 

Kelola. Penimbang yang diperoleh merupakan bobot setiap indeks indikator dalam 

menyusun dimensinya. 
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Dimensi Indikator lndeks lndikator Penimbang 

VI I I  0, 1 3 0 

v2 12 0,083 

v3 h 0, 1 04 

v4 14 0, 1 3 3 

Keadilan Sosial Vs Is 0,032 

v6 16 0,090 

v7 h 0, 1 3 3 

Vs Is 0, 1 27 

v9 19 0, 1 1 4 

VIO I I O  0,054 

Dimensi lndikator lndeks lndikator Penimbang 

Keadilan v 1 1  1 1 1  0 1 64 

Ekonomi v12 1 1 2  0 1 4 1  

v13 1 1 3  0, 1 82 

V14 1 14  0, 1 3 9 

V1s  I 1 s  0, 1 1 0 

V16 1 1 6  0, 1 5 3 

v17  1 1 7  0, 1 1 0 

Dimensi lndikator Indeks lndikator Penimbang 

Demokrasi & V1s  I 1 s  0,273 

Kepemerintahan V19 1 1 9 0, 1 48 

V2o ho 0,084 

V21 b 0,237 

V22 b 0,258 
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Kesejahteraan Rakyat 

/ ' / / ' 

l ndeks Dimensi lndeks Dimensi lndeks Dimensi 
Keadilan Ekonomi Keadilan Sosial Demokrasi 

' .I .I 

I I 

( Tiap dimensi diberi bobot sama yaitu .!_ 
1 ) 

lndeks Kesejahteraan Rakyat (lkraR) = .!_ (DE+DS+DD) 
1 
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Langkab Penyusunan IKraR menggunakan aplikasi komputer (SPSS) 

I .  Kumpulkan data/variabeVindikator yang akan digunakan 

2. Variabel yang mempunyai nilai ideal 0 (nol) seperti e40, pO, gini, dan crime harus 

disesuaikan sehingga nilai idealnya menjadi 1 00 

Misal nilai variabel e40 di Provinsi X adalah 8,7 1 maka harus 

diganti menjadi 9 1 ,29 dari hasil operasi 1 00 dikurangi 8,7 1 

3 .  Melakukan operasi penghitungan 

dimana : 

I. =  
I 

v. = Indikator ke i 
I 

v . v . . 
z - z mzn 

vi_max vi _min 

I. = Indeks Indikator ke i 
I 

v . = Nilai indikator minimal mm 

v max = Nilai indikator ke-i maksimal (target pencapaian) 

(lihat di sheet "prov.sav" file "cth _ IkRar _provinsi_ 20 1 O.xlsx") 

4. Hasil penghitungan langkah ke-3 kemudian disimpan dalam ekstensi file * . sav 

karena akan digunakan dalam pengolahan analisis faktor menggunakan software 

SPSS 

Perhatian : angka nasional tidak perlu dimasukkan dalam 

penghitungan analisis faktor ! ! 

5 .  Melakukan pengolahan dengan SPSS 

Buka software SPSS lalu klik menu File a Open a Data a cari file "cth 

Provinsi_20 1 0.sav" lalu klik Open 
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Open f ilc f1J(E) 
look in: I 

My Recent 
Documents 

Desktop 

My Documents 

My Computer 

cth PENGHITUNGAN 

::: cth_Prov1ns1_2010 

My Networ1< Rle nama: I cth_Provinsi_2010 
Places I spss ('_SAV) File of type: 

Data akan ditampilkan seperti gambar di bawah ini: 

Open 

Paste 

Cancel 



56 

b. Lakukan analisis faktor terhadap variabel dari masing-masing dimensi 

Klik menu Analyze a Data Reduction a Factor 

Kemudian lakukan pengolahan analisis faktor untuk Dimensi Keadilan Sosial 

dengan memasukk:an semua variabel dari dimensi ini ke dalam kolom Variables 

seperti gambar di bawah ini: 

• Factor Analysis [8] 

~home 
~keria 
~expGK 
~pad 
~bank 
~smtudal 
~shheall 
~inet 
~aime 

~· ~pen ~ [I] 
Selection Variable: 

OK I 
Paste I 
Reset I 
~I H. I 

Value ... 

0~ .. 1 Extraction. .. I_A_ot_a~~_IM_or_L._ ..... __ scor_es._ .. ___, _O_ptiorl_._~S._ .. ___, 

Klik pilihan Descriptives di sebelah kiri bawah lalu isikan seperti gambar di 

bawah kemudian klik Continue 

Factor Analysis : Descnptives ~ 

Slatistict----, I r llrivariate~ 
f ' ......... 

CouelalionNIIric-------, 

r CoelficierU 
r S9ft:ance ~a¥ett 
ro......,.. 
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Klik pilihan Extraction lalu isikan juga seperti gambar berikut kemudian klik 

Continue 

Factor Analysis: Extraction (RJ 
Prrncopal componer~s 

0~--------, 

~=-- I 
I ecnr.ae I 

Cancel I 
H~ I 

Klik pilihan Rotation lalu isikan seperti gam bar berikut kemudian klik Continue 

Factor Analysis: Rotation (8] 
rM~--------------------~ 
(" None 

r. Varinax 

( Died Dbimin 

Delta· ro-

( Quaftinax 

( Equamax 

( Promax 

Kappa r 
D~----------------~ 

~ Rotated soll.&n r Loacing plot(s) 

Maxinun Iterations for Convergence: ~ 

I QriMJ 
c..cet l 
H~ I 

Klik pilihan Scores lalu bubuhkan tanda centang (v) pada Display factor score 

coefficient matrix seperti gambar berikut kemudian klik Continue 
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Factor Analysis: Factor Scores ~ 

r Save as variables lecnroel 
- Method I Ca'lCel r. Regression 

r Bartlett H~ I 
r .G.nderson·RIJbin 

Setelah semua selesai kemudian klik OK dan akan muncul di file output sbb: 

r. Outpull · SPSS Viewer r_ rc:: 'x 

Nt r.a- 0... T•--- _._._-- --
~Jiiijaj~j I:IJ( ~ ~ g(~ ~j ~(4l !j I 
. !J .~ • I 165 I U 411 ... 71 I"' 

10 .1$3 1.5lt 100.100 - ,..,~ __ .......,..c__... 

r 
: .......... , .. ---~ ~-... 
1CIIIIY-.ce~ c--c-..- __!!_ 

c-..-.~-
1 - ...., 

c-..-~- - .475 - .701 

+ ""' .757 ....,_ ·.611 
t 40 511 ... .m 

11 - -pO .M2 l.i .... 021 -... - ......... ~---1.1·--·-· 

" < ) < ~ 

ifoo,otro111t--
11'1 755 __ ...., 

Nilai yang ada di output bagian Component Matrix ini akan digunakan untuk 

memperoleh nilai proporsi masing-masing variabel dalam membentuk Dimensi 

Keadilan Sosial. 

c. Lakukan seperti langkah (b) di atas untuk variabel-variabel pembentuk Dimensi 

Keadilan Ekonomi 



• f actor Analy~•s 'X 

Lakukanjuga untuk variabel-variabel pembentuk Dimensi Demokrasi 
• Fac tor Analy~•s 'x ··--.... -... . -.. ,. 

-.. , ....... ..,... 
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d. Pindahkan nilai variabel pembentuk di masing-masing Dimensi (Component 

Matrix) ke MS Excel untuk memudahkan penghitungan 

(Lihat di sheet "OUTPUT FAKTOR" pada file "cth_IkRar_provinsi_2010.xlsx") 
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6. Setiap nilai variabel (hasillangkah ke-3) dari tiap provinsi dikalikan dengan nilai 

proporsinya untuk mendapatkan nilai indeks setiap dimensi pembentuk IKraR 

(Lihat contoh di sheet "IKRAR" file "cth_IkRar_provinsi_2010.xlsx") 

..... JJ.S1 11.76 suz .... , ..... 7%.11 ,.., .... .... ..... U .lt ..... . .... ,.... , .... , .... 11.11 .... 21.7& 1.21 ,,_, , ... sc.oo 7S.S7 

ICUS Ul O.OS :Zt.7• ..... 11.11 SUt ..... ... .. 
7S.AO ..... us tUl 10.11 S<.U ..... can ...... 
t<AO 11.21 oss 2·US uo u.n ..... 77.10 &7.t2 ., ... u.n 1Ut - 11.77 ,..,, N.lO CU7 n.tt 

21 Ktf\l l•"'n ltl ~ttot ..... ..... .... sue 1US suo ..... . .... "·" I! OKI J.tkett.t tU7 J&.n 10.07 ..... 0.00 7L<1 ., ... M.U ... .. 

Masih di sheet yang sama bisa dilakukan penghitungan untuk mengetahui kontribusi 

setiap variabel pada masing-masing dimensi 
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.... ~n 1 ... .... 1$1 1.00 "" 1.H .... .... '" .... ,.. '"'" . .. 0.44 ... UJ 

O.JO 4$1 ... Ul .... .... 10.Sl "' '-21 "" u• .... .... U1 ... 0.11 .... "s l.cJ "" .... . ..., Ul S.H ~ .. """ 10M "' ... O.H .... .... us '·" s ... .... 1U1 Ul 111 -ttiCtP .... k lltwftl "" ... .... U7 Ul ..... 1U4 101 sss Ot> .... us ., 1Uf ..., o.u 1.11 o~s ... '"' 0.00 us 1Uf lut ..,, 0.01 0.00 "" uu !1SO 

Kemudian hitung indeks masing-masing dimensi pembentuk IKraR dengan 

menjumlahkan nilai kontribusi dari setiap variabelnya (INDEKS sebelum dibobot) 

Lalu setiap dimensi dikalikan 113 karena tiap dimensi mempunyai bobot yang sama 

dalam membentuk IKraR (INDEKS setelah dibobot) 

Nilai lKraR dari setiap provinsi diperoleh dengan menjumlahkan nilai dimensi/ indeks 

yang sudah dibobot. 

UA2 30.!1) 1J 

9.62 l:U6 l:l: 
1'-74 14.03 10.U 30.$0 10 

41.4$ 16.67 lAM S-'6 14.41 14.A6 10 

40.16 1J.S) 17.51 U.H 6.11 Wl Jl:.OS 14 
11.)7 17.1le 4l:.U U.79 S.M 14.04 1U2 u 
15.64 IJ.IS 2}.2) 11M 6AS 6.41 1:6.74 l:6 

40.10 1U7 Jl:.79 UAO 6.$1: 10.'1 30.16 1t 
1tKto. ..... ltlltt.~t~C os.sa 1LM 1.UO lS.lJ 6.25 IUJ U .OI 11 

57.17 16.16 43.66 19.11: 6.l:t 14.» 1U6 1 
6).7) 15.42 .).74 l:Ll:$ 1U1 14.51 47.&& 
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