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BAB IV 

KONDISI  SOSIAL EKONOMI  PROVINSI NUSA 
TENGGARA TIMUR 

 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Struktur 
Ekonomi  

 Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur 
dalam lima tahun terakhir ini (2007 – 2011) hanya berkisar antara 4,29 
– 5,63 persen, atau rata-rata hanya sebesar 5,03 per tahun. Angka 
tingkat pertumbuhan ekonomi NTT tersebut masih berada di bawah 
angka tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencapai rata-rata 
sebesar 5,93 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.  

Selain itu, pendapatan per kapita Provinsi Nusa Tenggara 
Timur juga masih sangat rendah dimana pada tahun 2011 hanya 
sebesar Rp 6.073.767, jauh di bawah rata-rata pendapatan per kapita 
nasional yang telah mencapai Rp 27.648.409, atau kurang dari 
seperempat dari pendapatan per kapita nasional. Dengan angka 
pendapatan per kapita sebesar Rp 6.073.767 per tahun itu, berarti 
pendapatan per kapita penduduk NTT per bulannya hanya sebesar Rp 
506.147, yang berarti berada di atas garis kemiskinan (poverty line) 
Provinsi NTT yang dalam tahun 2011 besarnya Rp 198.553; namun 
demikian berada jauh di bawah tingkat Upah Minimum Provinsi 
(UMP) NTT yang pada tahun 2011 telah mencapai Rp 850.000 ribu.  

Pendapatan regional per kapita penduduk NTT pada tahun 
2011 berdasarkan harga konstan tahun 2000 bahkan hanya sebesar Rp 
2.578,99 ribu; sementara pendapatan nasional per kapita Indonesia  
atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun yang sama adalah 
sebesar Rp 10.219,3 ribu. 

Dilihat dari struktur ekonomi, data BPS tahun 2011 
menunjukkan bahwa sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara 
Timur yang mencakup tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, 
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perikanan, perkebunan dan kehutanan masih merupakan sektor 
penyumbang terbesar terhadap PDRB yaitu sebesar 37 persen dari total 
PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur, diikuti oleh sektor jasa-jasa 
sebesar 25,55 persen dan perdagangan 17,27 persen. Sedangkan pada 
tingkat nasional, PDB sektor pertanian pada tahun 2011 hanya 
menyumbang sebesar 14,72 persen terhadap total produk domestik 
bruto (PDB), dimana sektor pertanian merupakan penyumbang 
terbesar kedua setelah industri pengolahan yang menyumbang sebesar 
24,28 persen.  

Adanya peran yang dominan dari sektor pertanian dalam 
perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga dapat dilihat dari 
peranannya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2011 
sektor pertanian di Provinsi NTT menyerap 64,89 persen dari total 
angkatan kerja yang ada, jauh di atas angka rata-rata nasional yang 
pada tahun 2011 hanya sebesar 35,9 persen. 

 

Produktivitas Kerja, Kualitas Sumberdaya Manusia dan 
Pengangguran   

 

 Produktivitas Kerja 

 Rendahnya produktivitas tenaga kerja atau oleh sejumlah ahli 
menggunakan istilah produktivitas kerja saja, merupakan salah satu 
persoalan yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Produktivitas tenaga kerja (productivity of labor), dalam hal ini diukur 
dengan output atau PDRB per tenaga kerja (output per labor).  
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 
produktivitas tenaga kerja Provinsi NTT pada tahun 2011 hanya 
sebesar Rp 14,89 juta, jauh di bawah rata-rata nasional yang pada tahun 
yang sama telah mencapai Rp. 67,72 juta (BPS, 2012).  

Dengan produktivitas tenaga kerja sebesar Rp 14,89 juta itu,  
Provinsi NTT menempati peringkat ketiga terendah setelah Provinsi 
Maluku Utara (Rp 13,83 juta) dan Maluku (Rp 14,76 juta). Suatu 
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kondisi yang sudah tentu sangat memprihatinkan dan sekaligus 
menjadi tantangan yang harus dihadapi Provinsi ini.  

 

 Kualitas Sumberdaya Manusia 

Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Provinsi NTT, tentu 
tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang secara 
umumnya masih sangat rendah. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh 
angka indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development 
index (HDI)1, dimana selama lima tahun terakhir (2007 – 2011), 
Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya berada pada peringkat atau 
urutan 31 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia.  

Dengan indeks pembangunan manusia atau IPM yang pada 
tahun 2011 hanya sebesar 0,6775,  yang berarti jauh di bawah angka 
rata-rata nasional yang pada tahun 2011 telah mencapai angka 0,7277, 
telah menempatkan Provinsi NTT sebagai Provinsi dengan IPM ketiga 
terendah setelah Provinsi Papua (0,6536) dan NTB (0,6623).  

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa kualitas atau 
produktivitas tenaga kerja di Provinsi NTT rendah? 

Dalam kaitannya dengan pertanyaan tersebut, Perkins et al 
(2001) menyebutkan beberapa faktor yang menurut pandangan mereka 
mempengaruhi kualitas atau produktivitas tenaga kerja di dalam suatu 
perekonomian, yaitu pendidikan dan latihan, nutrisi dan sikap 
terhadap kerja. Apa yang dikemukakan oleh Perkins et al (2001) itu, 
dalam banyak hal ada benarnya, artinya pendidikan dan latihan, nutrisi 
dan faktor sikap memainkan peranan yang sangat penting dan 
menentukan dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga 
kerja.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2012), sebanyak 
68,13 persen penduduk berusia 10 tahun ke atas pada tahun 2011 
                                                
1 Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dibentuk oleh 
tiga unsur, yaitu pendidikan (diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama 
sekolah), kesehatan (diukur dengan angka harapan hidup), dan ekonomi (diukur 
dengan pengeluaran per kapita per bulan yang telah disesuaikan dengan PPP). 
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hanya berpendidikan tamat SD ke bawah dan sebanyak 66,28 persen 
dari angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
hanya berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah. Angka buta huruf 
di Provinsi NTT pada tahun 2011 juga masih cukup tinggi, yaitu 
sebesar 10,80 persen, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. 

Rendahnya tingkat atau derajat pendidikan penduduk di 
Provinsi NTT juga ditunjukkan oleh rendah-nya angka rata-rata lama 
sekolah (mean-years of schooling, atau MYS) yang pada tahun 2011 
hanya sebesar  6,8 tahun berada di bawah angka rata-rata nasional yang 
telah mencapai angka  7,9 tahun.  Selain  itu, angka partisipasi sekolah 
(APS) dan angka partisipasi murni (APM) khususnya untuk 
SMA/SMK/MA (kelompok usia 13-15 tahun) di Provinsi NTT pada 
tahun 2011 baru sebesar 85,88 dan 56,74, yang berarti  masih berada di 
bawah angka rata-rata nasional, yang telah mencapai angka 87,58 dan 
67,98. 

Selain itu, kondisi perekonomian pada umumnya juga ikut 
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di Provinsi NTT. Artinya, 
pertumbuhan ekonomi dan daya beli (purchasing power) masyarakat 
yang pada umumnya masih rendah, akan sangat mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja atau output per tenaga kerja di Provinsi NTT 
ini, disamping kondisi pendidikan dan kesehatan. Rendahnya kondisi 
ekonomi penduduk NTT yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan 
ekonomi dan pendapatan per kapita yang masih berada di bawah angka 
rata-rata nasional, akan mempengaruhi kemampuan penduduk NTT 
untuk menikmati pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk di 
dalamnya nutrisi yang lebih baik. Hal ini pada gilirannya akan 
mempengaruhi kualitas dan pada akhirnya produktivitas tenaga kerja. 

 



45 

 Pengangguran 

Pengangguran, terutama dalam bentuk setengah pengangguran 
(underemployment)2 merupakan salah satu masalah serius yang juga 
dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memang tingkat 
pengangguran terbuka di Provinsi NTT termasuk yang paling rendah di 
antara provinsi-provinsi di Indonesia, yaitu hanya sebesar 2,69 persen,  
namun dalam hal setengah pengangguran (underemployment), 
ternyata cukup tinggi yaitu sebesar 50,4 persen pada tahun 2011. 
Sehingga apabila tingkat pengangguran terbuka digabung dengan 
setengah pengangguran, maka tingkat pengangguran di Provinsi NTT 
pada tahun 2011 adalah sebesar 52,73 persen. Tingginya angka 
pengangguran ini juga ikut berkontribusi terhadap rendahnya 
produktivitas tenaga kerja di Provinsi NTT, yaitu akan menurunkan 
output total, yang pada gilirannya juga akan berdampak pada 
menurunnya tingkat produktivitas tenaga kerja atau output per tenaga 
kerja tersebut. 

 

Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan 

 Deskripsi Kemiskinan di Provinsi NTT 

Dinamika Kemiskinan di Provinsi NTT 

Kemiskinan seperti telah dikemukakan dalam BAB I, masih 
merupakan persoalan serius yang dihadapi Indonesia termasuk 
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2011, jumlah penduduk 
miskin di Indonesia masih sebanyak 29,89 juta jiwa atau 12,35 persen 
dari total penduduk. Sedangkan untuk Provinsi NTT, jumlah penduduk 
miskin pada tahun 2011 adalah sebanyak 0,986 juta jiwa atau sebesar 
20,48 dari total penduduk NTT. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 
20,48 persen itu, maka Provinsi NTT termasuk dalam kelompok lima 
besar Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, 
tepatnya Provinsi NTT berada di peringkat keempat tertinggi setelah 

                                                
2 Setengah pengangguran disini didefinisikan sebagai angkatan kerja yang bekerja 
kurang dari 35 jam dalam seminggu.  
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Provinsi Papua (31,24 persen), Provinsi Papua Barat (28,53 persen) dan 
Provinsi Maluku (22,45 persen) (BPS, 2012). 

Adapun perkembangan jumlah penduduk yang hidup di bawah 
garis kemiskinan (poverty line) di Provinsi NTT khususnya dalam lima 
tahun terakhir (2007 – 2011) terus menunjukkan kecenderungan 
menurun dari tahun ke tahunnya. Apabila pada tahun 2007 masih 
berjumlah 1.163,6 ribu jiwa, maka pada tahun 2011 telah berkurang  
menjadi 986,6 ribu jiwa atau mengalami penurunan sebesar 3,81 persen 
per tahun (lihat Tabel 4.1) atau rata-rata turun sebesar 44 jiwa per 
tahun, suatu penurunan yang tidak terlalu signifikan. Artinya, tidak 
terlalu signifikan apabila besarnya penurunan jumlah penduduk miskin 
tersebut dibandingkan atau dikaitkan dengan besarnya dana atau 
anggaran yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan selama ini. 
Ada kecenderungan bahwa perubahan dalam angka kemiskinan di 
Indonesia, dan Provinsi NTT khususnya tidak memiliki keterkaitan 
dengan perubahan di dalam jumlah anggaran atau dana yang 
dialokasikan pemerintah. Besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan 
pemerintah tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan secara 
drastis.  

Pada kurun waktu yang sama, persentase penduduk miskin 
atau tingkat kemiskinan juga menunjukkan kecenderungan menurun 
dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2007 – 2011, persentase 
penduduk miskin di Provinsi NTT mengalami penurunan rata-rata 
sebesar 6,39 persen per tahun (lihat Tabel 4.1). Apabila dikaitkan 
dengan angka tingkat pertumbuhan ekonomi NTT yang dalam kurun 
waktu 2007 – 2011 mencapai 5,38 persen per tahun, maka itu berarti 
bahwa elastisitas tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi 
adalah sebesar -1,19, yang berarti tingkat kemiskinan di NTT 
sesungguhnya memiliki hubungan yang elastis dengan pertumbuhan 
ekonomi. Jadi, apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 
sebesar 10 persen, maka tingkat kemiskinan akan mengalami 
penurunan sebesar 11,9 persen. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa 
sebenarnya pertumbuhan ekonomi di NTT sudah cukup berpihak 
kepada kaum miskin (pro-poor). 
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Persebaran Penduduk Miskin di Provinsi  NTT 

Dilihat dari persebarannya menurut wilayah perkotaan dan 
pedesaan, pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin NTT yang tinggal 
di daerah-daerah pedesaan adalah sebanyak 8,87 juta jiwa atau sebesar 
89,96 persen dari total penduduk miskin NTT, dengan tingkat 
kemiskinan sebesar 22,93 persen. Sisanya, yaitu sebanyak 0,99 juta jiwa 
atau sebesar 10,04 persen dari total penduduk terdapat di daerah 
perkotaan, dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,47 persen. 

Sedangkan apabila dilihat dari persebarannya menurut pulau, 
maka dari total penduduk miskin di Provinsi NTT yang pada tahun 
2011 berjumlah 0,986 juta jiwa, sebanyak  35,51 persen diantaranya 
terdapat di pulau atau daratan Flores. Kemudian disusul oleh pulau 
atau daratan Timor sebanyak 32,55 persen dan Sumba sebanyak 21,13 
persen (dihitung dari data yang terdapat pada Tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTT 
menurut Kabupaten/Kota, 2007-2011 

Kabupaten/ 
Kota 

2007 2011 Perubahan/tahun 
Jlh (ribu) HCI (%) Jlh (ribu) HCI (%) Jlh (%) HCI (%) 

Sumbar 43,5 42,74 34,1 29,84 -5,40 -7,55 
SBD 105,1 42,96 82,2 27,93 -5,45 -8,75 
Sumteng 24,3 43,05 20,6 32,10 -3,81 -6,36 
Sumtim 82,8 39,08 71,5 30,63 -3,41 -5,41 
Sumba 255,7 41,96 208,4 30,13 -4,62 -7,05 
Kupang 111,6 31,32 61,0 9,54 -11,34 -17,38 
TTS 147,5 37,43 122,3 26,96 -4,26 -6,99 
TTU 60,4 30,12 50,5 21,33 -4,10 -7,30 
Belu 83,9 21,02 52,8 14,61 -9,27 -7,62 
Kt Kupang 20,3 7,50 34,5 9,88 17,49 33,30 
Timor 423,7 25,48 321,1 16,46 -6,05 -8,85 
Lembata 33,5 34,45 30,5 25,17 -2,24 -6,73 
Flotim 31,2 14,38 21,6 9,06 -7,69 -9,25 
Sikka 50,5 19,15 38,9 12,63 -5,74 -8.51 
Ende 46,0 20,33 54,5 20,37 4,62 0.05 
Ngada 21,8 17,28 16,6 11,36 -5,96 -8,56 
Manggarai 150,5 31,41 64,8 21,39 -14,24 -7,98 
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Kabupaten/ 
Kota 

2007 2011 Perubahan/tahun 
Jlh (ribu) HCI (%) Jlh (ribu) HCI (%) Jlh (%) HCI (%) 

Mabar 53,5 27,96 43,8 19,27 -4,53 -7,77 
Matim - - 63,6 24,52 - - 
Nagekeo 18,9 16,05 16,0 12,01 -3,84 -6,29 
Flores 405,9 22,63 350,3 17.31 -3,42 -5,88 
Alor 48,2 28,49 38,9 19,97 -4,82 -7,48 
Rotendao 30,1 28,26 38,2 30,99 6,73 2,40 
Sabu  Raijua - - 29,5 39,49  - 
NTT 1.163,6 27,51 986,5 20,48 -3,81 -6,39 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan (berbagai Edisi), Badan Pusat Statistik. 
Jakarta. 

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 4.1. di atas, dapat 
dilihat bahwa kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang 
paling tinggi di NTT pada tahun 2011 adalah Kabupaten Sabu Raijua 
(39,49 persen), disusul Sumba Tengah (32,10 persen) dan Rote Ndao 
(30,99 persen). Hal ini dapat dimengerti karena ketiga kabupaten 
tersebut adalah kabupaten baru, hasil pemekaran dari Kabupaten 
Sumba Barat dan Kabupaten Kupang. Namun, tingkat kemiskinan 
dilihat berdasarkan wilayah pulau, maka tampak bahwa tingkat 
kemiskinan paling tinggi dialami oleh pulau Sumba dengan tingkat 
kemiskinan rata-rata sebesar 30,13 persen jauh di atas rata-rata tingkat 
kemiskinan Provinsi NTT yang pada tahun 2011 hanya sebesar 20,48 
persen; bahkan rata-rata tingkat kemiskinan di daratan Flores dan 
Timor pada tahun yang sama lebih rendah lagi yaitu hanya sebesar  
17,31 persen dan 16,46 persen, jauh di bawah angka rata-rata tingkat 
kemiskinan Provinsi NTT. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan 
kemiskinan yang paling serius di Provinsi NTT dihadapi oleh 
kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah pulau Sumba.  
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Tabel 4.2. Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Kedalaman 
kemiskinan (P1) di Provinsi NTT menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 

 
  Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa indeks kedalaman 
kemiskinan tertinggi adalah di kabupaten Sabu Raijua sebesar 7, 67. 
Indeks ke dalam kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis 
Kemiskinan (GK). Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan, 
semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK. 

Dilihat berdasarkan pulau bahwa indeks kedalaman 
kemiskinan di pulau Sumba umumnya lebih tinggi dari pulau Flores 
dan pulau Timor. Tertinggi setelah Kabupaten Sabu Raijua adalah 

Kabupaten/ Kota Jumlah Penduduk 
Miskin (000) 

Persentase 
Penduduk 

Miskin 
P1 

Sumbar 34,1 29,84 5,22 
SBD 82,2 27,93 4,56 
Sumteng 20,6 32,10 5,22 
Sumtim 71,5 30,63 7,57 
Kupang 61,0 9,54 4,22 
TTS 122,3 26,96 5,34 
TTU 50,5 21,33 3,16 
Belu 52,8 14,61 2,10 
Kt Kupang 34,5 9,88 1,84 
Lembata 30,5 25,17 4,33 
Flotim 21,6 9,06 1,55 
Sikka 38,9 12,63 1,58 
Ende 54,5 20,37 3,78 
Ngada 16,6 11,36 1,39 
Manggarai 64,8 21,39 3,07 
Mabar 43,8 19,27 3,11 
Matim 63,6 24,52 3,68 
Nagekeo 16,0 12,01 2,03 
Alor 38,9 19,97 2,83 
Rotendao 38,2 30,99 7,45 
Sabu  Raijua 29,5 39,49 7,67 
NTT 986,5 20,48 3,53 
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Sumba Timur sebesar 7,57 dan kabupaten lainnya di pulau Sumba 
adalah lebih dari 4,50. 

 

Karakteristik Kemiskinan di NTT 

 Kemiskinan yang terjadi di wilayah Provinsi NTT memiliki 
beberapa karakteristik penting, sebagai berikut: 

1. Persebaran Penduduk Miskin 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, sebagian besar (89,96 
persen) penduduk miskin di Provinsi NTT bermukim atau terdapat 
di daerah pedesaan, yang berarti bahwa kemiskinan di Provinsi NTT 
lebih merupakan masalah pedesaan (rural phenomenon). Hal ini 
memiliki implikasi bahwa peranan sektor pertanian dan 
pembangunan daerah pedesaan menjadi sangat penting dalam upaya 
pengurangan penduduk miskin (poverty reduction) di Provinsi NTT 
ini. 

 

2. Tingkat Pendidikan Formal Rendah  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010, 
diketahui bahwa 58,74 persen penduduk miskin di Provinsi NTT 
tidak tamat sekolah dasar (SD). Dengan angka 58,74 persen tersebut, 
menempatkan Provinsi NTT pada peringkat kelima tertinggi 
persentase penduduk miskin dengan tingkat pendidikan tidak tamat 
SD, setelah Provinsi Papua (68,64 persen), Provinsi Gorontalo 
(63,88 persen), Provinsi Kalimantan Barat (62,49 persen), dan 
Sulawesi Barat (59,30 persen). 

 

3. Sektor Informal dan Sektor Pertanian Menjadi Lapangan Kerja 
Utama   

Berdasarkan data dari BPS tahun 2010, diketahui bahwa 
sebagian besar (92,08 persen) dari penduduk miskin di Provinsi NTT 
adalah bekerja di sektor informal, dan sisanya sebanyak 6,62 persen 
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bekerja di sektor formal dan 1,29 persen tidak bekerja. Selain itu, 
dari data BPS pula, dapat dikemukakan bahwa sebanyak 80,04 
persen tenaga kerja rumah tangga miskin di Provinsi NTT adalah 
bekerja di sektor pertanian. Selebihnya, sebanyak 18,66 persen 
bekerja di luar sektor pertanian, dan sebanyak 1,29 pekerja tidak 
bekerja. 

 

4. Sebagai Besar Pengeluaran Per Kapita Penduduk Miskin Adalah 
Untuk Makanan  

Berdasarkan data BPS, sebesar 73,14 persen dari pengeluaran 
per kapita penduduk miskin di Provinsi NTT pada tahun 2010 
digunakan untuk makanan. Hal ini berarti bahwa pengeluaran 
untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan akan menjadi sangat 
kecil. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kondisi 
pendidikan dan kesehatan dari penduduk miskin tersebut menjadi 
sangat memprihatinkan. Hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas 
SDM dari kaum miskin tersebut, yang  pada gilirannya berdampak 
pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dari kaum miskin itu. 

 

5. Akses Terhadap Air Bersih Rendah 

Penduduk miskin di Provinsi NTT juga dicirikan oleh 
terbatasnya akses terhadap air bersih. Data BPS tahun 2010 
menunjukkan bahwa persentase rumah tangga miskin di Provinsi 
NTT yang menggunakan air bersih baru sekitar 34,25 persen. 
Artinya, masih cukup banyak rumahtangga yang tidak dapat 
menggunakan air bersih. Kondisi seperti ini juga akan berpengaruh 
terhadap tingkat kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya 
berdampak pada rendahnya kualitas SDM kaum miskin tersebut. 
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 Ketimpangan Pendapatan di Provinsi NTT 

 Secara teoritis, salah satu ukuran yang sering digunakan para 
ahli untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan adalah 
indeks atau koefisien Gini. Indeks Gini memiliki nilai yang terletak 
antara 0 dan 1, dimana apabila semakin mendekati 1, maka dikatakan 
ketimpangan pendapatannya semakin memburuk atau meningkat, dan 
sebaliknya semakin mendekati nol, maka dikatakan ketimpangan 
pendapatannya semakin membaik atau berkurang. 

 Berdasarkan pengalaman di negara-negara sedang berkembang, 
maka negara-negara yang disebut distribusi pendapatannya relatif 
merata adalah negara-negara dengan koefisien Gininya kurang dari 
0,35; sedangkan negara-negara yang ketimpangan pendapatannya 
tinggi adalah negara-negara dengan indeks atau koefisien Gini antara 
0,50-0,70 (Todaro dan Smith 2009). Hal ini berarti bahwa negara-
negara yang memiliki koefisien Gini antara 0,35 – 0,50 adalah negara-
negara yang ketimpangan pendapatannya berada dalam kategori 
sedang atau moderat. 

Dalam mengukur ketimpangan pendapatan, ukuran lain yang 
juga sering digunakan oleh para ahli adalah ukuran yang dikemukakan 
oleh Ahluwalia et al (1979) dari Bank Dunia, dimana tingkat 
ketimpangan pendapatan tersebut dilihat besarnya proporsi penda-
patan yang diterima atau dinikmati oleh kelompok 40 persen 
penduduk berpendapatan terendah. Apabila kelompok 40 persen 
penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12 persen 
pendapatan nasional, maka ketimpangan pendapatan tersebut 
dikatakan berada pada tingkat ketimpangan tinggi (high inequality);  
apabila kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah 
menikmati antara 12 – 17 persen dari pendapatan nasional, maka 
ketimpangan pendapatan dikatakan berada pada tingkat ketimpangan 
sedang atau moderat (moderate inequality); dan apabila kelompok 40 
persen penduduk berpendapatan terendah menikmati lebih 17 persen 
dari pendapatan nasional, maka ketimpangan pendapatan dikatakan 
berada pada tingkat ketimpangan rendah (low inequality).  
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 Berdasarkan data yang ada, dapat dikemukakan bahwa 
ketimpangan pendapatan di Provinsi NTT dalam lima tahun terakhir 
ini (2007 – 2011) menunjukkan kecenderungan yang berfluktuatif. 
Pada tahun 2007, koefisien Gini Provinsi NTT hanya sebesar 0,35, pada 
tahun 2008 turun menjadi 0,34, tetapi kemudian meningkat lagi  
menjadi 0,36 pada tahun 2009. Pada tahun 0.38 pada tahun 2010, turun 
lagi menjadi 0.36 pada tahun 2011. Berdasarkan data ini, maka ketim-
pangan pendapatan di Provinsi NTT termasuk dalam kategori 
ketimpangan sedang atau moderat karena terletak antara 0,35 – 0,50.   

Apabila dilihat dari besarnya atau proporsi pen-dapatan 
dinikmati oleh  kelompok 40 persen penduduk paling miskin, maka 
berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, 
besarnya proporsi pendapatan yang dinikmati  kelompok 40 persen 
berpendapatan paling rendah di Provinsi NTT adalah 18,96 persen, 
yang berarti lebih besar dari 17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 
ketimpangan pendapatan di Provinsi NTT dilihat dari ukuran Bank 
Dunia, ternyata masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Jadi, tidak 
sejalan dengan koefisien Gini, dimana ketimpangan pendapatan di 
Provinsi NTT termasuk dalam kategori ketimpangan sedang atau 
moderat.   

Apabila dibandingkan dengan kondisi ketim-pangan 
pendapatan secara nasional, maka berdasarkan data yang ada dapat 
dilihat bahwa koefisien Gini Provinsi NTT adalah lebih rendah 
dibandingkan koefisien Gini secara nasional yang pada tahun 2011 
mencapai angka sebesar 0,41. Namun proporsi pendapatan nasional 
yang dinikmati kelompok 40 persen penduduk berpendapatan di 
Provinsi NTT adalah lebih besar dibandingkan dengan proporsi  
pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk 
berpendapatan terendah pada aras nasional, yang besarnya hanya 16,85 
persen atau kurang 17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 
ketimpangan pendapatan di Indonesia, baik dilihat dari koefisien Gini 
maupun ukuran yang dikemukakan oleh Bank Dunia, berada dalam 
kategori ketimpangan sedang atau moderat. Sedangkan untuk Provinsi 
NTT terutama dilihat dari ukuran Bank Dunia, termasuk dalam 
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kategori ketimpangan rendah karena proporsi pendapatan yang 
dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah 
lebih besar dari 17 persen. 

 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

 Struktur atau komposisi pengeluaran konsumsi rumahtangga 
juga dapat digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dari suatu 
negara atau perekonomian.  Artinya, semakin maju suatu negara maka 
proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan akan semakin 
mengecil dan sebaliknya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk 
kebutuhan bukan makanan akan semakin besar. Hal sejalan dengan 
hukum Engel (Engel’s law), yang menyatakan proporsi pendapatan 
yang digunakan untuk kebutuhan non pangan akan semakin 
meningkat dengan semakin tingginya tingkat pendapatan suatu 
masyarakat atau perekonomian. 

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa 
Tenggara Timur yang dikeluarkan tahun 2012, diketahui bahwa 
komposisi pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga untuk 
makanan di Provinsi NTT pada tahun 2011 adalah sebesar 58,56 
persen, masih lebih besar apabila dibandingkan dengan proporsi 
pengeluaran rumahtangga untuk kebutuhan  non makanan.  Keadaan 
ini sedikit berbeda bila dibandingkan dengan keadaan rata-rata 
nasional, dimana pada tahun 2011 proporsi pengeluaran untuk 
kebutuhan bukan makanan besarnya adalah 51,54 persen, sementara 
untuk makanan sebesar 48,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 
dengan tingkat pendapatan yang masih rendah, masyarakat di Provinsi 
NTT lebih mementingkan pengeluaran pemenuhan kebutuhan pangan 
daripada kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan 
dan lain-lain yang merupakan investasi di masa mendatang.  

Satu hal yang lebih menarik adalah bahwa proporsi 
pengeluaran  untuk hal-hal yang bersifat tidak produktif seperti  pesta 
dan upacara, minuman beralkohol, sirih dan pinang mencapai 6,36 
persen dari total pengeluaran rumahtangga, lebih besar dari 
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pengeluaran untuk investasi dalam sumberdaya manusia (human 
capital investment) seperti pendidikan dan kesehatan yang hanya 
sebesar 5,22 persen. Kalau kecenderungan pengeluaran seperti ini terus 
terjadi di masa-masa yang akan datang, maka akan menghambat 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada 
gilirannya sudah pasti akan berdampak pada peningkatan produktivitas 
tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.  

 

Tingkat Inflasi  

 Inflasi atau gejala kenaikan harga-harga yang terus menerus 
merupakan salah satu persoalan atau masalah ekonomi makro yang 
perlu mendapatkan perhatian di dalam pengelolaan ekonomi, termasuk 
ekonomi daerah. Memang agak ironis, bahwa selain tingkat 
pengangguran terbuka yang rendah, ternyata tingkat inflasi di Provinsi 
NTT juga adalah termasuk yang rendah di Indonesia. Pada tahun 2011, 
tingkat inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hanya sebesar 4,32 
persen, turun drastis dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 
9,97 persen. Namun, angka inflasi di Provinsi NTT itu masih sedikit 
lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Indonesia yang hanya 
sebesar 3,79 persen. 

 Tingkat inflasi dan juga pengangguran yang rendah ini 
merupakan hal yang baik bagi upaya-upaya peningkatan kinerja 
perekonomian daerah Provinsi NTT di masa-masa mendatang. Dengan 
tingkat inflasi dan pengangguran yang rendah itu menunjukkan ada-
nya stabilitas ekonomi makro di wilayah Provinsi NTT dan hal ini 
sangat penting untuk dijaga dan dipertahankan. Stabilitas ekonomi 
makro merupakan kondisi yang sangat penting dan diperlukan 
(necessary condition) untuk menciptakan kemajuan ekonomi yang 
berkelanjutan dan untuk mengurangi kemiskinan yang masih dialami 
20,48 persen penduduk yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 

 


