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*BABPI* 

*APENDAHULUANA* 

A. LatarABelakangAMasalah** 

ASEANQ(AssociationIof Southeast Asian Nations)”atau yang „dalam 

bahasa”indonesia disebut Perhimpunan”Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah 

kumpulan dari 10 Negara dikawasan Asia Tenggara, Organisasi Internasional 

regional antar Negara di Asia Tenggara ini deklarasikan tepat tanggal 

8SAgustusE1967”diSBangkok,Wmelalui penandatangananEDeklarasi Bangkok 

(“BangkokEDeclaration”), kesepakatan ini ditandatanganin oleh lima menteri 

dari lima Negara, Adam‟Malik merupakan”perwakilan dariAIndonesia, Narciso 

R.WRamos perwakilan dariOFilipina, TunEAbdul RazakIperwakilan 

dari”Malaysia,”S.RRajaratnam perwakilan dariDSingapura, dan Thanat 

dari”KhomanYperwakilan dariSThailand. Penandatangan kesepakatan ini juga 

sering disebut “ASEAN Declaration”, ke lima Negara tersebut disebut juga 

sebagai founding fathers atas berdirinya organisasi ASEAN. 

(http://asean.org/asean/about-asean/history/, di akses pada 29 Desember 2017)  

Negara-Negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki beberapa 

kesepakatan, salah satu kesepakatannya ialah dalam bidang perekonomian 

dimana dewasa ini lebih dikenal dengan sebutan MEA (Masyarakat Ekonomi 

ASEAN), tujuan kesepakatan perekonomian ialah untuk mensejahterakan 

seluruh rakyat Negara-negara anggota ASEAN, secara usia ASEAN sudah 

memasuki usia yang cukup matang yaitu 50 tahun (1967-2017) atau sudah 

http://asean.org/asean/about-asean/history/
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mencapai setengah abad, jika disamakan dengan usia manusia maka usia 50 

tahun adalah usia yang sangat produktif dan cukup matang, namun sampai saat 

ini ada permasalahan besar yang selalu membayangi Negara-negara ASEAN 

khususnya Negara ASEAN yang berada pada kelompok menengah seperti 

Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Yaitu terkait dengan 

“Kemiskinan”. 

TabelA1.1Smenunjukkanibahwa Negara di”ASEANSterbagi menjadi tiga 

kelompokYyaitu: Pertama NegaraSdengan””PDB tinggiTdan IPMFtinggi 

yakni SingapuraYdan*BruneiUDarussalam, Kedua‟NegaraKdengan PDB dan 

IPM;menengahIyaitu Malaysia,OThailand,KIndonesia,%dan Filipina dan yang 

Ketiga NegaraYdengan PDB rendahUdan%IPMErendah&yaituOVietnam, 

Laos, Myanmar danOKamboja.  

 Table 1.1 : PDBIper”KapitaSdan IPMNNegara”ASEANYTahun 2014 

No “NEGARA” PDBEPER’KAPITAP(US$/JIWA) “IPM”‟ 

1 SingapuraY 55,904.00 0.912 

2 BruneiDarussalamI 41,505.00 0.856 

3 MalaysiaT 11,153.00 0.779 

4 ThailandO 5,892.00 0.726 

5 IndonesiaK 3,526.00 0.684 

6 FilipinaW 2,854.00 0.668 

7 VietnamO 2,053.00 0.666 

8 LaosI 1,741.00 0.575 

9 Myanmar‟ 1,277.00 0.536 

10 Kamboja 1,105.00 0.555 

Low‟ 582.47 >0.297 

Middle‟ 4,587.61 >0.536 

High‟ 41,061.85 >0.710 

  Sumber‟: ASEAN‟Secretariat, UNDP, dan ‟Bank (diolah) 
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Negara-negara‟ASEAN yang meliputi kelompok menengah‟antara lain 

Malaysia, ‟Thailand, ‟Indonesia, dan‟Filipina adalah Negara yang akan menjadi 

focus penelitian, adapun indikator pemilihan keempat Negara tersebut 

disebabkan karena dari empat Negara tersebut hampir memiliki kesamaan 

dalam pencapaian PDB maupun IPM, Keempat Negara ini juga memiliki 

kesamaan pada potensi ekonomi, dimana keempat Negara ini sama-sama 

memiliki pasar yang besar dikarenakan sama-sama memiliki jumlah penduduk 

yang banyak.  

Berdasarkan laporan dari ASEAN statistical menunjukkan pada tahun 

2015 jumlah penduduk Indonesia berjumlah  255,462 juta, Negara Malaysia 

dengan jumlah penduduk 30,485 juta, Thailand dengan jumlah penduduk 

sebesar 68,979 juta, dan Filipina dengan jumlah penduduk sebesar 101,562 juta, 

(http://www.aseanstats.org/publication/asean-statistical-yearbook-asyb-2015/, 

di akses pada 13 Desember 2017). Serta kondisi politikUyang stabilIdan 

SumberYDaya‟AlamQ(SDA) ‟yang melimpah juga memberikan dampak yang 

besar bagi dunia Investasi, sehingga banyak investor yang berinvestasi pada 

keempat Negara tersebut. Oleh karenaEitu,AkeempatYnegara ASEAN ini 

kurangUlebih memiliki strategiPyang samaIdalamYmenerapkan‟kebijakan 

dalam peningkatan IPM dan PDB sehingga mampu memperbaiki kondisi 

perekonomian di tiap-tiap Negara.  

Masalah kemiskinan ini, sadar atau tidak sadar adalah masalah yang 

selalu di hadapi manusia, dapat dikatakan dimana ada manusia disitu ada 

http://www.aseanstats.org/publication/asean-statistical-yearbook-asyb-2015/
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kemiskinan, hampir setiap Negara pernah bahkan sedang mengalami kondisi 

kemiskinan namun tentunya setiap Negara memiliki solusi yang berbeda untuk 

mengatasinya. Dari kemiskinan inilah timbul berbagai macam masalah social 

yang komplit, lihat saja disepanjang jalanan kota maupun desa semakin 

banyaknya gepeng di pinggir-pinggir jalan bertebaran, PSK semakin bertambah 

dan semakin bertambah pula anak jalanan yang terkenan razia, bisa‟dipastikan 

90%‟factor utama nya ialah kondisi ekonomi yang rendah, belum lagi soal 

meningkatnya jumlah anak putus sekolah yang disebabkan ketidak 

mampuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah dimana setiap tahunnya 

selalu saja meningkat jumlahnya yang dalam hal ini di gambarkan dengan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), anak-anak dibawah umur sudah menjadi 

pengemis, hal tersebut semakin jelas bahwa kemiskinan itu benar-benar ada 

setiap Negara (Suliswanto, 2010)  

  Secara_singkat,”kemiskinan ”dapat”didefinisikan‟sebagai‟suatu_standar 

hidup”yang”rendah,”yaitu ditandai dengan suatu_tingkat kekurangan_materi 

pada sebagian orang yang dibandingkanpdenganostandar hidup orang laian 

yang umumpberlakupdalamlmasyarakat”pada~umumnya. 

Kemiskinan selalu terjadi dimana-dimana baik Negara maju maupun 

Negara berkembang, contohnya; Negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan 

Filipina sebagai Negara berkembang. Menurut laporan ASEAN Secretariat 

(2015) tepat tahun 2014 jumlah‟penduduk miskin‟di Indonesia‟berjumlah 

11.3%,  pada tahun yang sama jumlah penduduk miskin di Malaysia berada 
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pada angka 1.37%, untuk Filipina berada pada angka 24.1%, dan Thailand 

9,2%, (http://www.aseanstats.org/publication/asean-statistical-yearbook-asyb-

2015/, di akses pada 13 Desember 2017). 

Semua Negara menyadari bahwa kesuksesan suatu program kebijakan 

adalah salah satu indikator penyebab menurunnya tingkat kemiskinan. 

Efektivitas dalam@menurunkan@jumlah‟”penduduk$miskin@””merupakan 

pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen~pembangunan. Hal 

ini merupakan salah satu ciri utama pemilihan sektor titik beraat atau sektoor 

andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah 

penduudk miskin (Dermoredjo, 2003). 

Oleh sebab itu, maka Negara-negara berkembang seperti Indonesia, 

Malaysia, Thailand, dan Filipina dalam menghadapi tingkat”kemiskinan 

tersebut, mampu”melakukan empat hal untuk”mengurangi tingkat 

kemiskinan”di setiap”Negara-negara”ASEAN-4.”Keempat hal tersebut antara 

lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, 

pendidikan bagi semua masyarakat,”dan penyesuaian kebijakan pengurangan 

kemiskina sesuai dengan kondisi suatu negara.  

Teori_pertumbuhan baru”menekankan pada pentingnya:peran”pemerintah 

terutama_dalam peningkatan human capital (modal_manusia), peningkatan 

kualitas”sumber daya manusia~dapat terlihat dari keahlian dan meningkatnya 

pengetahuan setiap individu manusia. Keahlian dan peningkatan pengetahuan 

akan_mampu_mendorong produktifitas kerja”seseorang:sehingga:akan‟mampu 

http://www.aseanstats.org/publication/asean-statistical-yearbook-asyb-2015/
http://www.aseanstats.org/publication/asean-statistical-yearbook-asyb-2015/
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membantu‟ dalam mengurangi jumlah angka kemiskinan._Berangkat dari 

uraian”diatas maka”peneliti akan meneliti lebih lanjut dengan judul “Pengaruh 

Indeks”Pembangunan_Manusia (IPM) dan’Produk Domestik.Bruto (PDB) 

terhadap Tingkat”Kemiskinan”di ASEAN-4”.  

B. Rumusan”Masalah” 

Berdasarkan data”dan pemaparan di atas maka dapat_di tarik~kesimpulan 

menjadi dua hal rumusan masalah antara lain”: 

1. Bagaimana kondisi (IPM) Indeks”Pembangunan~Manusia,”Produk 

Domestik Bruto (PDB), dan”Tingkat Kemiskinan di_Negara-negara 

ASEAN-4~(Indonesia, Malaysia, Thailand,”dan Filipina)_pada_tahun 

2005-2014 ? 

2. Bagaimana pengaruh Indeks”Pembangunan”Manusia (IPM),~Produk 

Domestik”Bruto”(PDB) terhadap tingkat kemiskinan ASEAN-4 

(Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina) pada tahun 2005-2014 ? 

C. Batasan Masalah  

Dalam hal penelitian tentunya ada keterbatasan, tentunya keterbatasan 

tersebut datang dari internal dan eksternal penelitian, dari internal penelitian 

bisa dikatakan terjadi kepada penulis sendiri yang pasti mempunyai 

keterbatasan pengetahuan dan dari eksternal sendiri datang dari keterbatasan 

data-data yang dihimpun oleh penulis baik data primer maupun data sekunder, 

maka dari itu untuk memusatkan penelitian ini penulis memiliki benchmark 

(tolak ukur) yang menjadi indikator tujuan dalam penelitian, berdasarkan pada 
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perumusan masalah diatas maka penilitian ini terbatas pada penentuan pengaruh 

IPM dan PDB/GDB terhadap tingkat kemiskinan_Negara-negarapASEAN-4 

(Indonesia,‟Malaysia,‟Thailand,‟dan‟Filipina).  

D. TujuanLdanPKegunaanKPenelitian” 

1. TujuanOPenelitian  

Tujuanppenelitiangini tentunya berkaitan tentang&sasaran yang 

ingin%dicapai oleh semua pihak (penulis dan pembaca) dengan 

melakukan orientasi”penelitian terhdap suatu masalah yng telah 

dikemukakan”pada bagian sebelumnya.”Tujuan”dalam”penelitian@ini 

mengacu-pada-isi dan rumusan”masalah”pada penelitian. Berangkat'dari 

rumusan masalah diatas%maka tujun“yng hendak di”capai 

dalam”penelitian ini adalah”: 

a. Untuk{mengetahui kondisi Indeks{Pembangunan)Manusia (IPM), 

Produk”Domestik[Bruto (PDB),”dan kemiskinan di&Negara-

negara ASEAN-4@(Indonesia,‟Malaysia,‟Thailand,dan‟Filipina) 

tepat pada tahun 2005-2014”. 

b. Untuk mengetahui seberapa~besar~pengaruh‟Indeks”Pembangunan 

Manusia~(IPM), dan Produk”Domestik Bruto (PDB)%terhadap 

tingkat””kemiskinan” di%Negara-negara”ASEAN-4 (Indonesia, 

Malaysia,‟Thailand,”dan‟Filipina)”pada tahun 2005-2014.  
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2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan_yang ingin di”capai pada‟penelitian‟ini adalah‟penelitian 

ini sebisa mungkin dapat berguna bagi dunia pendidikan, instansi 

pemerintah dan tentunya dapat berguna bagi diri penulis sendiri, adapun 

kegunaan penelitian ini antara lain :  

a. Bagi dunia pendidikan

Untuk dunia pendidikan diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih untuk kedepannya baik sebagai referensi 

untuk peneliti-peneliti selanjutnya maupun untuk bahan kajian di 

bidang ekonomi khususnya pengaruh IPM dan PDB terhadap 

kemiskinan di Negara-negara”ASEAN-4,  

b. Bagi pemerintah@*

Penelitian ini””dapat-memberikan”sumbangsih dan manfaat 

terhadap instansi‟‟pemerintah di seluruh negara-negara ASEAN-4, 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai acuan untuk 

memperbaiki kondisi perekonomian antar Negara khusunya dalam 

hal mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh PDB dan IPM. 




