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Salah satunya adalah Indeks Gini atau
Koefisien Gini atau sering juga disebut
Gini Ratio adalah nilai yang
menunjukan besaran kesenjangan
pendapatan pada suatu wilayah. 

1.

Menurut ahli ekonomi, Michael
Todaro: 

a.Nilai Gini Ratio antara 0,50 – 0,70
menandakan pemerataan sangat
timpang. 
b. Jika nilainya terletak antara 0,36
– 0,49 menunjukan kesenjangan
sedang. 
c. Dan jika diantara 0,20 – 0,35
dinyatakan pemerataan relatif
tinggi (merata). 

Dalam hal ini, kenyataannya tidak
mungkin suatu daerah/wilayah
mempunyai angka gini ratio yang
besarnya sama dengan 0 (nol) dan
1 (satu).

Salah satu ukuran yang
menggambarkan ketimpangan atau
kesenjangan distribusi pendapatan
suatu wilayah? Yang juga menjadi
alat ukur seberapa besar hasil
pembangunan dapat dirasakan oleh
golongan penduduk wilayah
tersebut?

Taukah Kamu?

2. Ukuran lainnya adalah Ukuran Bank Dunia, yang
mengacu pada besaran persentase pengeluaran pada
kelompok penduduk 40 persen terbawah. Jika nilainya
kurang dari <12% maka dikatakan ketimpangan tinggi,
sedangkan jika nilainya terletak antara 12 % < IPM <
17% , dikatakan ketimpangan sedang dan jika nilainya
lebih dari > 17% , dikatakan ketimpangan rendah



mengetahui angka ketimpangan
Mengetahui seberapa besar pengaruh
hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan dapat dirasakan oleh
seluruh penduduk hingga golongan
terendah

Menjadi bahan pertimbangan sebagai
prioritas arah program pembangunan ke
depan

Tujuan 

Ketimpangan Pendapatan di DKI Jakarta
 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat
juga menyebabkan bertambah lebarnya
ketimpangan antar golongan masyarakat
(yang kaya dan yang miskin) dan
ketimpangan antar wilayah (yang maju dan
yang tertinggal). 

Ketimpangan yang makin tinggi antar
golongan maupun antar wilayah dapat
memunculkan permasalahan antara lain
kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi
wilayah dan disparitas ekonomi yang makin
lebar dan tajam. 

Evaluasi terhadap pencapaian hasil-hasil
pembangunan ekonomi yang sejalan
dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat diharapkan dapat memberikan
alternatif bagi setiap daerah untuk
melakukan penyesuaian kebijakan
pembangunan yang dilakukan. 

Berdasar data BPS, Indeks Gini untuk wilayah
DKI Jakarta kondisi Maret Tahun 2022 adalah
sebesar 0,423. Lebih tinggi dari  Koefisien Gini
Nasional yang sebesar 0,384. 

Sedangkan jika dibanding tahun sebelumnya,
ketimpangan DKI Jakarta mengalami kenaikan
sekitar 0,012 poin dari kondisi bulan
September 2021 yang sebesar 0,411.  

Jika dilihat dari golongan penduduk 
 berpengeluaran  40% terendah berdasar
kriteria Bank Dunia , maka ketimpangan di
DKI Jakarta kondisi September 2021 berada
pada nilai 16,65 persen. Artinya kesenjangan
pendapatan masuk dalam kategori
ketimpangan sedang. 

Bahwa semakin besar persentase yang
ditunjukan pada golongan penduduk
berpengeluaran 40% rendah maka semakin
besar kue pembangunan yang dapat mereka
terima.  



Kondisi membaik terus ditunjukan 
 oleh kinerja Pemerintah DKI atas
program pembangunan yang
dilaksanakan, terjaganya kestabilan
ekonomi mampu mencegah makin
tingginya jurang kesenjangan antara
si kaya dan si miskin. 

Besaran persentase kue
pembangunan yang diterima oleh
40% penduduk berpengeluaran
rendah terbukti kian tahun kian
meningkat, hal ini menunjukan
bahwa kesejahteraan masyarakat
berpendapatan rendah semakin
membaik. 

Meskipun disisi lain, angka gini rasionya
menunjukan arah yang berlawanan. Koefisien gini
rasio dari  tahun ke tahun justru perlahan-lahan
terus meningkat. 

Tentunya hal ini harus tetap menjadi kewaspadaan
bersama seluruh pihak agar semua indikator sosial
dan ekonomi yang dapat berpengaruh langsung
pada masyarakan tetap terjaga kestabilannya.
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