Individual Deprivation
Measure
Data
kemiskinan
tidak lengkap.

Saat ini, kita hanya mengukur kemiskinan rumah tangga.
Hal ini berarti kita tidak memperhatikan keadaan
masing-masing individu dalam rumah tangga.
Pengukuran kemiskinan sat ini juga hanya berpusat pada
uang, padahal ada banyak faktor lainnya yang juga
berpengaruh bagi perempuan dan laki-laki miskin.

Apa yang
salah dengan
cara itu?

Kita belum sepenuhnya memahami
kemiskinan.
Kita belum sepenuhnya memahami
kodisi individu perempuan dan laki-laki
miskin.
Kita belum menggali lebih dalam bagaimana
gender, usia, disabilitas dan kesukuan
mempengaruhi kemiskinan secara individu.

Apa
Solusinya?

Hal itu berarti
usaha kita untuk
mengatasi
kemiskinan
belum maksimal.

The Individual Deprivation Measure (IDM) atau Pengukuran
Kemiskinan Individu adalah alat ukur baru yang dapat
mengukur:
• Kemiskinan individu, tidak terbatas pada rumah tangga
• Perbedaan pengalaman kemiskinan untuk laki-laki dan
perempuan
IDM mempertimbangkan bahwa untuk dapat keluar dari
kemiskinan, diperlukan lebih dari sekedar uang. Inilah
alasannya mengapa survey ini mengukur 15 dimensi
kehidupan masing-masing individu:

1 MAKANAN

2 AIR

3 TEMPAT
BERNAUNG

4 KESEHATAN

5 PENDIDIKAN

6 ENERGI/BAHAN
BAKAR

7 SANITASI

8 RELASI SOSIAL

9 PAKAIAN

10 KEKERASAN

12 LINGKUNGAN

13 SUARA

14 PENGGUNAAN
WAKTU

15 PEKERJAAN

11 KELUARGA
BERENCANA

Mengapa IDM
Penting?

Agak
Miskin

Miskin

Sangat
Miskin
Amat
sangat
Miskin

Bagaiman
IDM
dilakukan?

IDM adalah alat ukur kemiskinan pertama di dunia yang
didasarkan pada pandangan perempuan dan laki-laki
miskin terhadap kemiskinan.

Dengan IDM, kita dapat melihat faktor mana yang
menyebabkan mereka miskin, dan sejauh mana
kemiskinan mereka.
Dengan mengukur kemiskinan secara individual,
bukan rumah tangga, IDM dapat menunjukkan
perbedaan berdasarkan gender, usia, disabilitas dan
etnisitas, termasuk dalam konteks rumah tangga.
Perbedaan antara perempuan dan laki-laki di setiap
aspek kehidupan juga dapat digunakan untuk
menghasilkan alat ukur persamaan gender yang baru
dan relevan untuk masyarakat miskin.

IDM tidak hanya akan membantu pemerintah dan
organisasi untuk mangatasi kemiskinan dengan lebih
efektif, namun juga membantu pemerinta mengukur
kesuksesan atau kegagalan, mengetahui aspek-aspek
kemiskinan mana saja yang berubah, seberapa jauh
perubahannya, dan bagi siapa saja.
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