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MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS

Oleh:

Dra. ANGKASAWATI, MSi.

ABSTRAK
Indonesia harus kreatif menemukan strategi baru untuk meminimalisir efek

ACFTA tanpa melanggar aturan Organisasi dan Perdagangan Dunia (World Trade
Orgnization, WTO). Antara lain dengan memaksimalkan SNI (Standar Nasional
Indonesia). Maksimalisasi SNI dapat menghambat masuknya barang-barang yang
tidak berkualitas di Indonesia. Tim outdumping ataupun surcharge di Kementerian
Perdagangan juga perlu memaksimalkan fungsinya. Registrasi produk makanan,
minuman dan obat-obatan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu
diperketat untuk menahan masuknya makanan, minuman, dan obat-obatan yang
tidak berkualitas. Penyelundupan barang yang amat tinggi 30% perdagangan di
Indonesia adalah illegal dengan alasan untuk menghindari pajak dan karena tidak
m memiliki NPWP, harus segera disudahi. Strategi lain yang tidak melanggar
WTO dalam menekan gempuran produk China ke Indonesia  adalah menetapkan
peraturan agar setiap produk yang  masuk ke Indonesia dilengkapi dengan
penjelasan dalam bahasa Indonesia. Hal ini bukan saja untuk menahan laju impor
produk asing ke dalam negeri tetapi juga berguna untuk menghindari penipuan.

Kata Kunci: Regulasi perdagangan, ACFTA

A. Pendahuluan

Millenium Development Goals (MDG) KTT Millenium adalah

komitmen bersama Negara-negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi

(KTT) Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September

2000. sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh

kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millenium.

Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang tidak

pernah ada sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan,

pembangunan, hak azasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket.
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Dalam konteks inilah, Negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi

Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/ MDGs).

Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta

indikatornya. MDG menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus

utama pembangunan, memiliki target waktu dan kemajuan yang terukur.

MDG didasarkan pada konsensus dan kemitraan global, sambil

menekankan tanggung jawab negara berkembang untuk melaksanakan

pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban

mendukung upaya tersebut. Laporan MDG yang pertama telah

dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tahun 2004. Laporan ini

memberikan gambaran pencapaian pembangunan manusia yang

berhubungan dengan tujuan pertama hingga ketujuh, mengukur dan

menelaah kemajuan, mengenali tantangan, dan mengkaji program dan

kebijakan untuk mencapai MDG.

Laporan ini memanfaatkan sumber-sumber data yang ada dan

mengambil data tahun 1990 atau yang terdekat, sesuai dengan

ketersediaan data, sebagai acuan dasar (baseline). Tujuan utama laporan

MDG ini adalah untuk mendapatkan kesamaan pandang tentang posisi

Indonesia dalam kaitan dengan sasaran MDG, dan menetapkan sasaran

yang harus dicapai kedepan. Indonesia: Konteks Pembangunan

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh dimasa lalu telah

menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun juga

mengandung berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan.

Pembangunan masa lalu yang lebih menekankan kepada

tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah menciptakan
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peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan

pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata.

Pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada

peningkatan produksi nasional, tidak disertai oleh pembangunan dan

penguatan berbagai situasi baik publik maupun keuangan, yang

seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan

efektif. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem

represi dan ketertutupan telah melumpuhkan berbagai situasi strategis

seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum

dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan

keseimbangan (checks and balances), dan sistem sosial yang diperlukan

untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai. Hasil

pembangunan yang dicapai disertai dampak negatif dalam bentuk

kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah, dan antar

kelompok masyarakat.

Sementara itu, erosi dan kelumpuhan berbagai sistem dan lembaga

strategis diatas telah menghasilkan kondisi yang rapuh serta sangat rawan

terhadap guncangan, baik dari dalam negeri maupun dari dunia

internasional akibat pesatnya arus globalisasi. Krisis ekonomi tahun

1997/1998 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun

berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia

melakukan perubahan yang perlu dilakukan dalam rangka koreksi

kelemahan dan kesalahan masa lalu.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam

pembangunan Indonesia kedepan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi;
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2. Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah;

3. Masih kurang menyatunya kegiatan perlindungan lingkungan

hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga

sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber

daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan;

4. Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar, seperti

antara Jawa-luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)-

Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta antara kota-desa;

5. Kualitas dan pelayanan infrastruktur yang belum sepenuhnya

pulih dan masih tertundanya pembangunan infrastruktur baru

dan;

6. Masih adanya potensi aksi sparatisme dan konflik horizontal.

Dalam rangka menjawab semua tantangan dalam pembangunan

Indonesia 2004-2009, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga agenda

pembangunan jangka menengah yaitu:

1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai;

2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, serta

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya terkait agenda yang

ketiga.

Dalam hal prioritas pembangunan dan arah kebijakannya MDG

adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

2. Peningkatan investasi

3. Revitalisasi pertanian, perikanan dan perhutanan

4. Pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan antar

wilayah



Angkasawati, Millenium Development Goals 5

5. Peningkatan akes masyarakat terhadap pendidikan dan layanan

kesehatan yang berkualitas

6. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, pembangunan

kependudukan yang berkualitas

7. Percepatan pembangunan infrastruktur

8. Kependudukan

Tujuan dan sasaran MDG tidak akan tercapai, apabila masalah

kependudukan, termasuk akses universal pelayanan kesehatan

reproduksi, dan keluarga berencana, serta perlindungan bagi hak-hak

reproduksi, tidak ditangani dengan baik. Penduduk Indonesia telah

meningkat dari 119 juta pada tahun 1971 menjadi menjadi 179 juta per

tahun 1990, dan diperkirakan menjadi 219 juta pada tahun 2005.

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan kecenderungan

menurun dari 2,32 persen per tahun pada kurun waktu 1971-1980 mejadi

1,97% pertahun pada kurun waktu 1980-1990, dan menjadi 1,48 % per

tahun pada kurun waktu 1990-2000. penurunan laju pertumbuhan

penduduk tidka terlepas dari keberhasilan Indonesia menurunkan tingkat

kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) dari 5,6 anak per keluarga pada tahun

1971 menjadi 2,6 per keluarga pada tahun 2003. penurunan tingkat

kelahiran erat kaitannya dengan meningkatnya pemakaian kontrasepsi.

Pada tahun 1980 tingkat pemakaian kontrasepsi hanya 26%,

meningkat menjadi 60,3 % pada tahun 2002. namun demikian setiap tahun

(sampai dengan tahun 2015) diperkirakan masih akan terjadi kelahiran

sekitar 4 juta jiwa, dan pertambahan penduduk baru sekitar 2,4-2,7 juta

jiwa. Komitmen Pemerintah untuk mencapai target MDG walaupun

masih banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam
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pelaksanaan pembangunan di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah

bertekad untuk memenuhi komitmen pencapaian target MDG tahun 2015.

B. Elemen Utama Millenium Development Goals

Elemen utama yang direkomendasikan MILLENIUM

DEVELOPMENT GOALS meliputi:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan

2. Mewujudkan pendidikan dasar

3. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4. Mengurangi angka kemiskinan bayi

5. Meningkatkan kesehatan ibu

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya

7. Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

8. Mengembangan kemitraan global dalam pembangunan

Penjelasan setiap elemen sebagaimana dalam uraian berikut ini:

1. Memberantas Kemiskinan

Kemiskinan menurut Usman (1998:125) meliputi: 1) kemiskinan

absolut dirumuskan dnegan membuat ukuran tertentu yang konkret.

Ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar

(sandang, pangan dan papan). 2) kemiskinan relatif dirumuskan

berdasarkan ”the idea of relative standard”, yaitu dengan

memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah

kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Konsep

kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan

(in terms of judgement) anggota masyarakat tertentu dengan

berasumsi pada derajat kelayakan hidup. 3) kemiskinan subyektif
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dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri.

Kelompok ini tidak mengenal a fixed yardstick dan tidak

memperhitungkan the idea of relative standard.

Sedangkan Kartasasmita (1996: 235) menguraikan bahwa

seseorang dikatakan miskin secara absolute apabila tingkat

pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolute atau

dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan

absolut tersebut. Sedangkan kemiskinan relative merupakan keadaan

perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu

antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai

tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan dan

kelompok masyarakat yang relative kaya.

Di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan, melalui

kebijakan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yang meliputi

pertama, kebijakan berlaku langsung yang diarahkan pada penciptaan

kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan

kemiskinan. Kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada

golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, kebijakan khusus

yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu

sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap

kelancaran program dan sekaligus memacu memperluas upaya untuk

menanggulangi kemiskinan.

Stabilitas ekonomi, sosial dan politik, pertumbuhan penduduk

yang terkendali dan lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya
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merupakan kondisi yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

2. Mewujudkan Pendidikan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya, untuk memilih kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

Negara. Program Wajar (Wajib Belajar) 9 tahun bagi anak SD sampai

dengan SLTP merupakan implementasi dari upaya pemerintah dalam

mewujudkan pendidikan dasar tersebut. Program penunjang lain yang

bertujuan untuk mendukung kebijakan pendidikan dasar diantaranya,

peluncuran dan Biaya Operasional (BOS) SD dan SMP, Program

Sekolah Gratis bagi keluarga miskin (Gakin) dan lain sebagainya.

3. Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Menurut Dahlan A Gender Eauity Project, gender dipahami

sebagai konsep mengenai peran laki-laki dan perempuan disuatu masa

dan kultur tertentu yang dikonstruksi. Merupakan hasil bentukan

ketentuan kehidupan bersosial bukan biologis. Gender mengacu ke

peran perempuan dan lelaki yang dikonstruksi secara sosial. Faqih

(2002) menjelaskan bahga gender adalah konsep yang mengacu pada

peran dan tangung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat
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dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Dalam hal pemberdayaan, Sumodiningrat (1999) mengartikan sebagai

serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas

kemandirian yang berkelanjutan (tanggap dan kritis terhadap

perubahan) serta mampu berperan dalam menentukan nasibnya

sendiri melalui penciptaan peluang yang seluas-luasnya agar mamp

berpartisipasi.

Dalam tataran empiris, terdapat perbedaan perlakukan antara

laki-laki dan perempuan utamanya dalam hal hak dan kewenagnan

yang terkait perbedaan biologis. Penomena ini berkembang lebih luas

dan ditengarai menjadi faktor penyebab praktek ketidakadilan atau

perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Pergerakan

emansipasi wanita di dunia merupakan salah satu upaya untuk

mengoreksi citra serta kondisi sosial yang timpang tersebut.

Kartasasmita (1996: 208) merekomendasikan kebijakan pemerintah

yang mengasumsikan konsep partisipasi perempuan yang meliputi:

a. Komitmen (political will) yang tegas

b. Upaya yang terarah (targeted) yang bernuansa keberfihakan.

c. Keikutsertaan perempuan dalam tahapan perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan berbagai program dan kebijakan.

d. Efisiensi dan kelembagaan perempuan agar memperoleh

penguatan dalam posisi tawar pengambilan keputusan tentang

program dan kebijakan.

4. Mengurangi Angka Kematian Bayi
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United Nation dan WHO (World Health Organization)

mendefinikan “mati” sebagai keadaan menghilangnya semua tanda-

tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah

kelahiran hidup. Lebih lanjut WHO memperkirakan, jika ibu hanya

melahirkan rata-rata 3 bayi, maka kematian ibu dapat diturunkan

menjadi 300.000 jiwa dan kematian bayi sebesar 5.600.000 jiwa per

tahun. Meskipun telah dilakukan usaha yang intensif dan dibarengi

dengan makin menurunnya angka kematian ibu dan bayi disetiap

rumah sakit, kematian ibu di Indonesia masih sebesar 300/400.000

persalinan hidup, sedangkan kematian bayi sekitar 56/10.000

persalinan hidup.

Manusia (1995) dalam Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan

menyatakan bahsa, sebenarnya kematian ibu dan bayi mempunyai

peluang yang sangat besar untuk dihindari dengan meningkatkan

kerjasama antara pemerintah, swasta dan badang sosial lainnya. Lebih

lanjut direkomendasikan oleh Manuaba, beberapa usaha yang dapat

dilakukan untuk mengurangi angka kematian bayi yang dikenal

dengan Panca Karsa Husada meliputi:

a. Meningkatkan kemampuan masyarakat menolong diri sendiri

dalam kesehatan.

b. Peningkatan status gizi

c. Mengurangi mortalitas dan morbilitas

d. Mengembangkan keluarga sehat dengan mendorong diterimanya

NKKBS.

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
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Berdasarkan tingginya angka kematian ibu dan perinatal yang

dialami sebagian besar Negara berkembang, maka WHO dan UNICEF

telah menyelenggarakan pertemuan dengan menghasilkan gagasan

untuk menerapkan “ Primary Health Care” yaitu upaya kesehatan

utama dengan teknologi berdayaguna dengan kemampuan

masyarakat sehingga dicapai Health for All By Year tahun 2000.

Gagasan pelayanan kesehatan utama tersebut mempunyai

unsure, yaitu:

a. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan ibu hamil

b. Meningkatkan gizi ibu hamil dan menyusui

c. Meningkatkan pelaksanaan imunisasi

d. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan

e. Meningkatkan penerimaan keluarga berencana

Indonesia sebagai Negara berkembang menerima gagasan

pelayanan kesehatan utama dan memasukkannya kedalam Sistem

Kesehatan Nasional yang telah dikemukakan tahun 1982. Selain

upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan khususnya ibu kita juga

tetap memberi perhatian mengenai kesehatan perempuan (ibu).

6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Lainnya.

HIV ( Human Immuno deficiency Virus ) yaitu sebuah virus yang

menyerang sistem keekbalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS

(Acquired Immuno Deficiency Syndrome) muncul setelah menyerang

sistem kekebalan tubuh seseorang selama lima hingga sepuluh tahun

lebih dimana sistem kekebalan tubuh menjadi lemah, dan satu/ lebih
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penyakit dapat timbul. Karena lemahnya sistem kekebalan tubuh tadi,

beberapa penyakit bisa menjadi lebih parah daripada biasanya.

HIV menular melalui:

a. Bersenggama yang membiarkan dara, air seni, atau cairan vagina

dari orang-orang yang positif terkena HIV masuk ke aliran darah

orang yang belum terinfeksi (senggama yang dilakukan tanpa

kondom melalui vagina atau dubur).

b. Memakai jarum suntik yang bekas pakai orang lain dan yang

mengandung darah yang terinveksi HIV.

c. Menerima transfusi darah yang terinfeksi HIV

d. Dari ibu HIV positif ke bayi dalam kandungan , waktu melahirkan

dan jika menyusui sendiri.

Dilihat dari jumlah kasus, masalah penularan HIV/AIDS di

Indonesia bisa dianggap masih sedikit, namun yang harus diwaspadai

adalah cepatnya peningkatan jumlah orang yang terinfeksi, luasnya

penyebaran (14 pripinsi) dan semakin cepatnya pertumbuhan jumlah

wanita yang terinfeksi dibanding dengan pria. Hal ini merupakan

ancaman terhadap pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia

(berdasarkan keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1994 tentang

Penanggulangan AIDS.

Dalam rangka mengamankan jalannya pembangunan nasional,

demi terciptanya kualitas manusia yang diharapkan, perlu

peningkatan upaya penanggulangan HIV/AIDS, yang melibatkan

semua sektor pembangunan nasional melalui program yang terarah,

terpadu dan menyeluruh. Untuk itu disusunlah strategi nasional
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penanggulangan HIV/AIDS yang komprehensif, menyeluruh dan

multi sektoral. Tujuan penanggulangan HIV/AIDS adalah untuk:

a. Mencegah penularan HIV/AIDS

b. Mengurangi sebanyak mungkin penderitaan perorangan serta

dampak sosial, eks dari HIV/AIDS di seluruh Indonesia.

c. Menghimpun dan menyatukan upaya-upaya nasional untuk

penanggulangan HIV/AIDS.

Strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS memngacu pada prinsip-

prinsip dasar penanggulangan HIV/AIDS, antara lain:

a. Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan oleh masyarakat

dan pemerintah.

b. Setiap upaya penanggulangan harus mencerminkan nilai-nilai

agama dan budaya yang ada di Indonesia.

c. Pencegahan HIV/AIDS diarahkan pada upaya pendidikan dan

penyuluhan untuk memantapkan perilaku yang tidak memberikan

kesempatan penularan dan merubah perilaku yang beresiko tinggi.

d. Setiap kebijakan, program, pelayanan dan kegiatan harus tetap

menghormati harkat dan martabat para pengidap HIV/AIDS dan

keluarganya.

e. Penyakit Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasut

(plasmodium) malaria bentuk useksual yang masuk kedalam tubuh

manusia yang ditularkan oleh nyamuk malaria (anopheles) betina

(Keputusan Menkes No. 042/MENKES/SK/20070, tentang pedoman

Penanggulangan Penyakit Malaria)

7. Menjamin Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
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Supardi menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan

merupakan upaya yang dilakukan secara bertahap karena tindak

pengelolaan diawali dengan penyusunan rencana, disusul dengan

tahap pelaksanaan yang berupa pemanfaatan, pengendalian, dan

pengawasan. Tahap selanjutnya berupa pemulihan dan

pengembangan lingkungan untuk menjaga kelestarian kuantitas

lingkungan.

Lingkungan, menurut Soemirat Slamet adalah segala sesuatu

yang ada disekitarnya, baik berupa benda hidup, benda mati, benda

nyata ataupun abstrak termasuk manusia lainnya, serta suasana yang

terbentuk karena terjadinya interaksi diantara elemen-elemen dialam

tersebut. Sedangkan pengelolaan lingkungan adalah pengetahuan

hubungan antara jenis lingkungan agar dapat menanggulangi

permasalahan lingkungan secara terpadu dan tuntas.

Dari beberapa unsur lingkungan hidup, maka manusialah yang

paling berpengaruh. Manusia mampu  berkembang biak dan

mengembangkan akal pikirannya, hingga bumi makin padat dihuni

manusia. Ekses yang dilahirkan atas padatnya populasi manusia

tersebut adalah penggundulan hutan, punahnya margasatwa, erosi

tanah, pencemaran alam akibat industrialisasi, sampah dan kotoran

lainnya.

Tidak ada alternatif yang mampu menghentikan kerusakan

alam dan lingkungan kecuali kesadaran setiap orang untuk tergerak

dan berbuat sekecil apapun untuk menekan akses tersebut.

8. Mengembangkan Kemitraan Global dalam Pembangunan
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a) Membangun tatanan perdagangan dan kemajuan yang terbuka,

dapat diperhitungkan dan tidak diskriminatif.

b) Memperhatikan bantuan khusus bagi Negara berkembang

c) Memperhatikan kebutuhan khusus Negara tanpa perairan laut dan

Negara kepulauan kecil

d) Mengupayakan jalan keluar yang menyeluruh atas hutang-hutang

Negara berkembang melalui pembahasan nasional, internasional

agar dicapai pengendalian hutang dalam jangka panjang.

e) Dalam rangka dengan Negara-negara berkembang membangun

dan melaksanakan strategi penciptaan kerja yang baik dan

produktif bagi penduduk.

f) Dalam rangka kerjasama dengan perusahaan farmasi,

menyediakan akses obat-obatan yang penting di Negara-negara

berkembang.

g) Dalam rangka kerjasama dengan sektor swasta, memastikan

ketersediaan teknologi baru, khususnya informasi dan komunikasi.

C. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan
millennium Indonesia Per 25 Agustus 2005

Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat

pendapatannya dibawah $1 perhari menjadi setengahnya antara 1990-2015

keadaan dan kecenderungan bangsa Indonesia telah berhasil menurunkan

tingkat kemiskinan yang semula meningkat sebagai dampak dari krisis

ekonomi pada tahun 1999.  Jumlah penduduk yang berada dibawah garis

kemiskinan nasional turun dari 23,4 % pada tahun 1999 menjadi 18,2 %

pada tahun 2002 dan 17,4% pada tahun 2003, serta menjadi 16,6% pata



Angkasawati, Millenium Development Goals 16

tahun 2004. sementara itu, jumlah penduduk berdasarkan standar

pendapatan kurang dari $1 perhari juga menurun dari 9,2 % pada tahun

2001 menjadi 7,2% pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin

tersebut menunjukkan adanya trend positif untuk mencapai target

penurunan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan nasional pada

tahun 2015 menjadi sebesar 7,25 %.

Selain itu, tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia yaitu

kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan,

juga cenderung menurun tahun 2004 dibanding 2003 dan 2002.

Tantangan masalah kemiskinan di Indonesia juga ditandai oleh

rendahnya mutu kehidupan masyarakt. Hal ini dapat ditunjukkan oleh

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar

0,692, dimana diantara beberapa Negara ASEAN masih lebih rendah dari

Malaysia dan Thailand. Sementara itu, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,178 masih lebih tinggi dari Philipina

dan Thailand. Selain, itu kesenjangan gender di Indonesia masih relatif

lebih besar dibandingkan Negara ASEAN lainnya. Meskipun proporsi

penduduk miskin secara nasional mengalami penurunan, namun masih

terjadi kesenjangan antar daerah dalam pembangunan manusia (IPM) dan

pemenuhan terhadap beberapa hak dasar (IKM).

Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara desa dan kota.

Proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding

perkotaan. Data Susenas (National Socio Economic Survey: 2004)

menunjukkan bahwa sekitar 69,0 % penduduk diperdesaan termasuk

miskin, dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Selain itu,

tantangan lainnya adalah kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan
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yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan,

terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih

rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related

Development Index, GDI) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender

(Gender Empowerment Measurement, GEM).

Sumber BPS, Tahun 2003.

1. Kemiskinan di Indonesia

Draf Ringkasan – Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuanj

Pembangunan Milenium Indonesia tantangan lain adalah otonomi

daerah  yang berdampak pada meningkatnya peran pemerintah

daerah dalam penanggulangan kemiskinan,  sehingga peran daerah

sangat penting untuk keberhasilan penanggulangan kemiskinan secara

nasional terutama dalam hal mendekatkan pelayanan dasar bagi

masyarakat. Kebijakan dan program upaya pengarusutamaan

penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan

menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama

kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan penanggulangan

kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan

bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan

pembangunan tahunan.

Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita

kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015. Keadaan dan

kecenderungan Prevalensi balita kurang gizi menunjukkan penurunan
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dalam kurun waktu 1989-2000, dan sedikit meningkat pada periode 2001-

2003 (lihat diagram 5). Persentase anak balita yang termasuk kategori gizi

kurang dan parah umumnya meningkat dari 24,7% pada tahun 2000,

menjadi 27,5 % pada tahun 2003. tantangan terjadinya gizi buruk pada

balita antara lain karena kurangnya asupan gizi dan serangan penyakit

infeksi. Faktor penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan

ketidaktersediaan pangan yang bergizi, keterbatasan pengetahuan tentang

pangan yang bergizi terutama untuk ibu dan anak balita. Perbandingan

persentase kecukupan gizi antar wilayah juga menunjukkan kesenjangan

yang cukup tinggi Kebijakan dan Program Upaya mengatasi prevalensi

balita gizi buruk dan balita gizi parah dilakukan antara lain melalui:

1. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kekurangan

zat gizi mikro lainnya.

2. Pembardayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

3. Pemberian subsidi pangan bagi penduduk miskin.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan

Posyandu dan

5. Pelayanan gizi bagi ibu hamil (berupa Tablet Besi) dan balita (berupa

makanan pendamping ASI) dari keluarga miskin.

Keberhasilan kebijakan dan program ini disamping peran pemerintah

juga tidak terlepas dari peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam

mendukung dalam perbaikan gizi buruk dan balita gizi parah dari

masyarakat miskin (Sumber:BPS, tahun 2003).
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