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Definisi Indikator

• Katzman: Indikator sosial sebagai 

ukuran atas fenomena sosial yang 

dapat menunjukkan apakah fenomena 

tertentu dapat mencapai sesuatu yang tertentu dapat mencapai sesuatu yang 

lebih baik atau relatif lebih buruk 

terhadap beberapa tujuan yang akan 

dicapai.



Jenis-jenis Indikator

Indiator kesejahteraan normatif:

Memfokuskan diri pada pengukuran-

pengukuran langsung terhadap pengukuran langsung terhadap 

kesejahteraan.

• Contohnya: untuk mengukur tingkat 

kesehatan atau kejahatan bukan dengan 

menghitung jumlah dokter atau polisi, tetapi 

jumlah pasien atau pelaku kejahatan.



Indikator kepuasan

• Mengukur kepuasan psikologis, 
kebahagiaan dan pemenuhan kebutuhan 
hidup dengan metode survei.

• Indikator ini ingin mengetahui kenyataan • Indikator ini ingin mengetahui kenyataan 
subyektif di dalam kehidupan manusia, 
yaitu: sikap, harapan, perasaan, 
aspirasi,dan nilai-nilai mengenai keluarga, 
pekerjaan, penanganan pemerintah atas 
bencana alam, dll.



Indikator sosial deskriptif

• Merupakan indek-indek sederhana dari 

kondisi sosial dan perubahan-perubahan, 

yang terjadi dari waktu ke waktu terhadap 

bermacam-macam segi dari sesuatu bermacam-macam segi dari sesuatu 

populasi.

• Contoh: Mengukur Indek Mutu/Kualitas 

Hidup (PQLI: Physical Quality of Life 

Index)



• PQLI = (IMR + LE + L) : 3

• IMR: Index Morality Rate (Angka 

Kematian)

• LE: Life Expectancy (Angka Harapan • LE: Life Expectancy (Angka Harapan 

Hidup)

• L: Literacy (Angka Melek Huruf)



IMR

• Gabon, 1950: 229K/1000L=0

• Swedia, 1970: 7K/1000L=100

• Rumus IMR = (229-IMR) : ((229-7)/100) = 

(229-IMR) : 2.22(229-IMR) : 2.22

• USA, 2000: 16K/1000L, berapa IMR 

USA?

• IMR USA = (229-16) : 2.22 = 96 



LE

• Vietnam, 1950: 38 tahun = 0

• Swedia, 1970: 77 tahun = 100

• Rumus LE = (LE-38) : ((77-38)/100) = (LE-

38) : 0.3938) : 0.39

• USA, 2000: 72 tahun, berapa LE USA?

• LE USA = (72-38) :0.39 = 88



• Literacy USA = 99%

• PQLI USA = (96 + 88 + 99) : 3 = 94



INDIKATOR SOSIAL UNTUK 

TAHAPAN KELUARGA 

SEJAHTERASEJAHTERA



A. Keluarga Pra Sejahtera: belum 

dapat memenuhi berikut ini 
1. Melaksanakan ibadah oleh masing-masing 

anggota keluarga.

2. Seluruh anggota keluarga makan dua kali 
sehari atau lebih.

3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian 3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian 
berbeda di rumah, bekerja, sekolah dan 
bepergian.

4. Yang terluas dari lantai rumah bukan dari 
tanah.

5. Anak sakit atau ibu ber-KB di bawa ke 
puskesmas



B. Keluarga Sejahtera I: memenuhi 

no. 1-5 tetapi belum dapat 

memenuhi berikut ini
6.  Anggota keluarga melaksanakan ibadah 

secara teratur.

7. Paling kurang seminggu sekali keluarga 
menyediaan ikan/daging/telur.menyediaan ikan/daging/telur.

8. Seluruh anggota keluarga memperoleh 
paling kurang satu stel pakaian baru 
pertahun.

9. Lantai rumah paling kurang 8 M persegi 
untuk tiap penghuni rumah.



10.Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan 
terakhir dalam keadaan sehat.

11.Paling kurang satu anggota keluarga 
usia 15 tahun ke atas berpenghasilan usia 15 tahun ke atas berpenghasilan 
tetap.

12.Seluruh anggota keluarga yang berumur 
10-60 tahun bisa baca tulis huruf latin.

13.Seluruh anak berusia 5-15 tahun 
bersekolah pada saat ini.



C. Keluaga Sejahtera II: memenuhi 

no.1-13, tetapi belum berikut ini

14.Mempunyai upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan agama.

15.Mempunyai tabungan keluarga dari 

penghasilan yang disisihkan.penghasilan yang disisihkan.

16.Makan bersama paling kurang sekali 

sehari untuk berkomunikasi.

17. Ikut dalam kegiatan masyarakat di 

lingkungan tempat tinggal.



18.Mengadakan rekreasi bersama di luar 

rumah paling kurang 1 kali /6 bulan.

19.Dapat memperoleh berita dari surat 

kabar/radio/majalah/TV.kabar/radio/majalah/TV.

20.Anggota keluarga mampu menggunakan 

sarana transportasi sesuai kondisi 

daerah.



D.Keluarga sejahtera III: memenuhi 

no. 1-20, tetapi belum berikut ini

21.Secara teratur atau pada waktu tertentu 

dengan sukarela memberikan 

sumbangan bagi kegiatan sosial 

masyarakat dalam bentuk materil.masyarakat dalam bentuk materil.

22.Kepala keluarga atau anggota keluarga 

aktif sebagai pengurus 

perkumpulan/yayasan/institusi 

masyarakat.



E.  Keluarga Sejahtera III Plus

• Nomor 1-22 terpenuhi.

• Kebutuhan fisik, sosial, psikologis dan 

pengembangan telah terpenuhi serta 

memiliki kepedulian sosial yang tinggi.memiliki kepedulian sosial yang tinggi.


