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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas taufik dan hidayahNya sehingga
publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012” dapat diterbitkan sesuai
dengan jadwal yang direncanakan.
Indeks Pembangunan Manusia merupakan Indeks Komposit mengukur capaian
pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung
berdasarkan data yang dapat menggambarkan empat komponen yakni angka harapan
hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata – rata lama sekolah
mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan dan kemampuan daya beli
masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran
per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk layak hidup.
Dari hasil penyusunan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2012 ini, dapat
disimpulkan bahwa secara umum pembangunan manusia di Situbondo tahun 2012 relatif
lebih baik daripada tahun – tahun sebelumnya, hal ini ditunjukan dengan peningkatan
angka Indeks yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada Publikasi kali ini, untuk
pertama kalinya disajikan IPM per kecamatan, diharapkan dapat dijadikan sebagai
masukan konstruktif serta bahan evaluasi untuk perencanaan ke depan.
Penyusunan publikasi ini merupakan hasil kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten
Situbondo dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. Adanya sumbang saran
dari semua pihak sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas publikasi pada tahun
mendatang.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut ambil bagian
dalam penyusunan publikasi ini, baik sebagai penyedia data maupun terkait langsung
dalam pembahasannya.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Situbondo, November 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SITUBONDO

HARSONO, SE .
Pembina Tingkat I
NIP . 19610428 198001 1 001
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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum wr.wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik dan
hidayahNya, sehingga agenda pembangunan yang telah direncanakan bisa diselenggarakan
dengan baik dan tepat waktu. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Situbondo dari
tahun ke tahun semakin maju dan semakin meningkat tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Agar pembangunan yang dicanangkan bisa tepat sasaran, diperlukan dukungan
data/informasi yang relevan, tepat dan akurat untuk evaluasi perencanaan pembangunan.
“Indeks Pembangunan Manusia Situbondo Tahun 2012” yang merupakan indikator
sosial yang penting artinya sebagai alat ukur atas hasil pembangunan terutama yang
berdampak langsung pada pembangunan manusia di Situbondo dan sebagai bahan
pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.
Semoga bermanfaat baik bagi pemerintah, terutama bagi masyarakat luas.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Situbondo,
November 2013
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SITUBONDO

Drs HARYADI TEJO LAKSONO M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19681127 198903 1 007
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Bab 1
PENDAHULUAN

1.1

LatarBelakang

”Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhny. Tujuan utama dari pembangunan adalah
menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat nya untuk menikmati umur panjang,
sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu
kenyataan sederhana. Tetapi hal ini sering kali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka
pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”
Beberapa kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama yang
dipublikasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 secara
jelas menekankan pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik
di tingkat global, tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu pembangunan yang berpusat
pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan
sebagai alat bagi pembangunan.
Hal ini berbeda dengan para digma pembangunan sebelumnya, yang menekankan pada
pertumbuhan ekonomi yang menempatkan pendapatan (diukurdengan GNP atau GDP per kapita)
sebagai ukuran hasil pembangunan. Namun demikian konsep pembangunan manusia dapat
dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena disamping memperhitungkan
keberhasilan pembangunan manusia dari aspek non-ekonomi, juga memperhitungkan
keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi.
Jika dibandingkan, konsep pembangunan ekonomi lebih luas cakupan maknanya
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab pembangunan ekonomi mencakup “growth
and changed” yang dengan kata lain konsep pembangunan ekonomi memasukkan unsur
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pembangunan manusia didalamnya. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan
ekonomi bukanlah tujuan akhir dari suatu proses pembangunan, namun pertumbuhan ekonomi
merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.
Pembangunan manusia yang dikembangkan oleh United Nations Development
Programme (UNDP) adalah perluasan peluang dan pilihan bagi penduduk. Perluasan peluang
dan pilihan merupakan proses upaya untuk mencapai taraf yang telah dan ingin dicapai, sehingga
upaya-upaya tersebut akan dapat diketahui secara transparan. Pada proses tersebut pembangunan
kemampuan manusia melalui perbaik antara kesehatan, pengetahuan dan keterampilan sekaligus
sebagai pemanfaatan kemampuan/keterampilan yang didapatnya.
Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia tersebut menurut UNDP
perlu diperhatikan beberapa hal pokok, yakni produktivitas, pemerataan, kesinambungan,
pemberdayaan. Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai
berikut :
a. Produktivitas
Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam
proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan
himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
b. Pemerataan
Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap
semua sumberdaya ekonomi dan social. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk
memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari
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kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan
kualitas hidup.
c. Kesinambungan
Akses terhadap sumberdaya ekonomi dan social harus dipastikan tidak hanya untuk generasigenerasi yang akan datang. Semua sumberdaya fisik, manusia, dan lingkungan selalu
diperbaharui.
d. Pemberdayaan
Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan
(bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses
pembangunan.
Selain itu juga penting untuk disadari bahwa konsep pembangunan manusia lebih
mendalam dan lebih kaya dari ukurannya. Sangatlah tidak mungkin untuk menghasilkan ukuran
yang komprehensif –atau bahkan suatu kumpulan indikator yang komprehensif karena banyak
dimensi penting dari pembangunan manusia yang tidak terukur. Namun demikian agar konsep
pembangunan manusia dapat mudah diterjemahkan kedalam penyusunan kebijakan ,maka
pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Perencanaan
pembangunan yang baik didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, perencanaan yang sistematis dan komprehensifhanya
dapat diwujudkan apabila setiap tahapan perencanaan dilengkapi dengan data yang akurat.
Demikian halnya dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, akan memerlukan
data statistic sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil
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pembangunan yang telah dicapai. Kebijaksanaan dan strategi yang telah dilakukan perlu
dimonitor dan dilihat hasilnya, sehingga data statistic tersebut sangat diperlukan.
Untuk itu dibutuhkan ketersediaan data mengenai pembangunan manusia yang
representative dalam menggambarkan kondisi social ekonomi Kabupaten Situbondo, khususnya
terkait dengan masalah pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
dikembangkan

oleh

UNDP

dan

telah

digunakan

untuk

memperbandingkan

kinerja

pembangunanan tarnegara dan juga telah digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk
memperbandingkan kinerja pembangunan manusia antar daerah merupakan indeks komposit
yang digunakan untuk mengukur upaya program pembangunan dari aspek manusia, mencakup
tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu usia hidup,
pengetahuan, dan hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dipandang perlu sebagai
sumber informasi penyusunan perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia di
Kabupaten Situbondo. Selainitu, dengan IPM diharapkan Pemerintah maupun masyarakat luas
dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus
dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.

1.2

MaksuddanTujuan
Secara umum maksud penyusunan Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten

Situbondo tahun 2012 antara lain bertujuan:
a. Menyediakan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai pembangunan manusia
di Kabupaten Situbondo yang dilengkapi dengan indikator-indikator relevan.
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b. Sebagai dasar perencanaan pada tingkat makro, terutama terkait dengan masalah
pendidikan dan kesehatan masyarakat.
c. Menyediakan pembahasan mengenai keterkaitan pembangunan manusia dengan dimensi
lain pembangunan.
d. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo mengenai
kebijakan terutama terkait dengan kebijakan alokasi bagi pelayanan public untuk bidang
pendidikan dan kesehatan

1.3

Sistematikapenulisan

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang memuat latarbelakang serta maksud dan tujuan
disusunnya tulisan ini.
Bab 2 merupakan bab Metodologi memuat konsep-konsep yang dianggap penting dan metode
penyusunannya. Diharapkan pembaca dapat memahami apa yang dimaksud dengan
Indeks Pembangunan Manusia dan komponen-komponen yang mendukung penyusunan
Indeks Pembangunan Manusia.
Bab 3 Merupakan gambaran umum keadaan wilayah dan Penduduk Situbondo, diharapkan
pembaca dapat memiliki gambaran obyektif tentang situasi dan kondisi wilayah dan
penduduk Situbondo.
Bab 4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo, berisi ulasan IPM Situbondo
Bab 5 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia antar kecamatan di Kabupaten Situbondo,
berisi ulasan IPM antar kecamatan.
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Bab 2
METODOLOGI

2.1

Pengertian
Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.IPM dihitung berdasarkan data yang
dapat menggambarkan empat komponen yakni angka harapan hidup yang mewakili bidang
kesehatan; angka melek huruf dan rata – rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di
bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat
dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian
pembangunan untuk layak hidup.

2.2

Indeks Pembangunan Manusia
Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar.Tiga dimensi

tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga
dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor.Untuk
mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup. Sedangkan untuk mengukur
dimensi pengetahuan digunakan gabungan indicator melek huruf dan rata – rata lama sekolah.
Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indicator kemampuan daya beli
(Purchasing Power Parity).
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2.2.1 Angka Harapan Hidup
Lamanya hidup adalah kehidupan untuk bertahan lebih lama diukur dengan indicator
angka harapan hidup pada saat lahir ( life expectancy at birth ) (e0), atau dengan kata lain angka
harapan hidup adalah rata – rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang
selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup dilakukan secara tidak langsung (Indirect
estimation) berdasarkan dua data dasar yaitu rata - rata jumlah anak lahir hidup dan rata - rata
anak yang masih hidup dari wanita yang pernah kawin. Menggunakan paket program Mortpack
lite berdasarkan input data anak lahir hidup dan anak masih hidup, selanjutnya menggunakan
metode Trussed dengan model West yang dianggap sesuai dengan histori kependudukan dan
kondisi Indonesia dalam hal ini adalah daerah Situbondo. Besaran minimum dan maksimum
yang disepakati oleh semua pihak di berbagai belahan dunia dan juga di Indonesia (agar dapat
terbandingkan satu dengan yang lain) adalah 25 tahun dan tertinggi 85 tahun sesuai standart
UNDP.
2.2.2 Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan diukur dari dua indikator, yaitu : angka melek huruf (Lit) dan rata rata lama sekolah (MYS). Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun
keatas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Rata - rata lama
sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di
seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. Indikator ini
dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang
ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Selanjutnya dua indikator tersebut
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diberi bobot masing – masing yakni rata – rata lama sekolah diberi bobot seper tiga dan angka
melek huruf diberi bobot dua pertiga.
Untuk menghitung indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan UNDP
yakni batas maksimum angka melek huruf adalah 100 sedangkan minimum 0 (nol). Angka melek
huruf 100 menggambarkan kondisi seratus persen atau semua penduduk mampu membaca dan
menulis dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya yakni tidak ada satu pun penduduk
mampu membaca dan menulis. Sedangkan batas maksimum untuk rata – rata lama sekolah
adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum tersebut mengindikasikan
bahwa rata – rata lulusan di wilayah tersebut adalah 15 tahun atau setara lulusan SLTA
sedangkan batas minimal 0 tahun mengindikasikan tidak ada satu pun yang sekolah di wilayah
tersebut sehingga tidak ada satu pun yang lulus atau menempuh jenjang pendidikan.

2.2.3 Standart Hidup Layak
Standar hidup dalam perhitungan IPM, didekati dari pengeluaran riil per kapita yang telah
disesuaikan. Untuk menjamin keterbandingan antar daerah dan antar waktu, dilakukan
penyesuaian sebagai berikut :
a. Menghitung pengeluaran per kapita dari modul SUSENAS (=Y)
b. Menaikkan nilai Y sebesar 20% (=Y), karena berbagai studi diperkirakan bahwa data dari
SUSENAS cenderung lebih rendah dari 20%
c. Menghitung nilai daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) untuk setiap daerah yang
merupakan harga suatu kelompok barang, relative terhadap harga kelompok barang yang
sama di daerah yang ditetapkan sebagai standar, yakni Jakarta Selatan.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo Tahun 2012
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d. Menghitung nilai riil Y1 dengan mendeflasikan Y1 dengan indeks harga konsumen (CPI)
(=Y2)
e. Membagi Y2 dengan PPP untuk memperoleh Rupiah yang sudah disetarakan antar
daerah (=Y3).
f. Mengurangi nilai Y3 dengan menggunakan formula Atkinson untuk mendapatkan
estimasi day abeli (=Y4). Langkah ini ditempuh berdasarkan prinsip penurunan manfaat
marginal dari pendapatan.
g. Penghitungan PPP menggunakan formulasi sebagai berikut

Dimana:
E(i,j) = pengeluaran untuk komoditi j di Kabupaten i
P(9,j) : harga komoditi j di Jakarta Selatan
Q(i,j) : volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten
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Sedangkan formula Atkinson yang digunakan untuk menyesuaikan nilai Y3 adalah:
C(I)*

= C(i)

Jika C(i) < Z

= Z + 2(C(i)-Z)(1/2)

Jika Z < C(i) < 2Z

= Z + 2(Z)(1/2) + 3(C(i)-2Z)(1/3)

Jika 2Z < C(i) < 3Z

= Z + 2(Z)(1/2) + 3(Z)(1/3) + 4(C(i)-3Z)(1/4)

Jika 3Z < C(i) < 4Z

Dimana:
C(i)

=

PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z

=

batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar

Rp. 549.500 per kapita per tahun atauRp.

2.3

1.500 perkapita per hari.

Penyusunan Indeks
Dalam penyusunan IPM, sebelumnya dihitung terlebih dahulu setiap komponen dihitung

indeksnya dengan formula sebagai berikut :

Index

X (i , j )



X (i , j )
X (i  max)

 X (i min)


X (i min)

dimana:
X (i , j ) = indicator ke-i dari daerah j.

X (i  min) = nilai minimum dari Xi.

X (i  max) = nilai maksimum dari Xi.
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Untuk menghitung indeks komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti
yang telah dijelaskan diatas.
Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Nilai IPM

Tabel 2.2
Diagram Penghitungan IPM

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo Tahun 2012

11

IPM



1
3

 Indeks

X1



Indeks

X2



Indeks

X3



dimana:
X1 = angka harapan hidup
X2 = tingkat pendidikan
X3 = tingkat kehidupan yang layak
Tingkat pendidikan dihitung berdasarkan rumus berikut:
X2

1
3



X 21



2
3

X 22

dimana:
X21 = rata - rata lamanya sekolah.
X22 = angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas.
2.4

Reduksi Shortfall
Reduksi Shortfall merupakan nilai yang menggambarkan percepatan peningkatan

pembangunan menuju ke nilai yang optimal. Rumus Reduksi Shortfall sebagai berikut
Reduksi Shortfall = (IPMt –IPMt-1)x100
(100 -IPMt-1)
Keterangan :IPMt : IPM tahun ke t
IPMt-1: IPM tahun ke t-1
2.5

Standar Internasional IPM
No

Nilai IPM

Kategori

1

<50

Rendah

2

50-66

Menengah Bawah

3

66-80

Menengah Atas

4

> 80

Atas
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Bab 3
KEADAAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

3.1

KeadaanGeografis
Kabupaten Situbondo berada di ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di

antara 7 35’ - 7 44’ Lintang Selatan dan 113 30’ - 114 42’ Bujur Timur, disebelah utara
berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan
dengan Kabupaten Probolinggo. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km2 atau 163.850
Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur 150 km. Pantai Utara umumnya berdataran
rendah dan disebelah Selatan berdataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah lebih kurang
11 Km. Luas wilayah menurut kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 Km2
disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah
Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu
26,41 Km2 Dari 17 kecamatan yang ada, diantaranya terdiri dari 14 kecamatan memiliki pantai
dan 4 Kecamatan tidak memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan
Jatibanteng, Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji.

3.2

KeadaanEkonomi
Kabupaten Situbondo yang membentang dari Barat ke Timur dengan pantai yang cukup

panjang sangat memungkinkan berkembangnya potensi bahari. Perikanan,industri olah ikan dan
hasilnya, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa hiburan rekreasi baharí merupakan potensi

Indeks Pembangunan ManusiaKabupatenSitubondoTahun 2012

13

alam yang potencial untuk dikembangkan. Apalagi keindahan Pasir Putih serta Baluran yang
luar biasa sudah semestinya dijadikan icon Kabupaten Situbondo.
Sepanjang pantai yang sebagian besar dilalui jalan trans Jawa-Bali sangat memungkinkan
perkembangan dunia pariwisata dan perdagangan/restoran di sepanjang garis pantai. Yang perlu
dilakukan adalah mendatangkan investor dan penyederhanan regulasi inventasi agar ekonomi
dapat tumbuh tinggi.
Selain potensi bahari yang menonjol, sektor pertanian terutama pertanian tanaman
pangan dan peternakan juga sangat memungkinkan ditumbuh-kembangkan di Kabupaten
Situbondo. Hal ini selain untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi, juga diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan kemiskinan
PDRB Kabupaten Situbondo atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 tercatat sebesar
Rp. 10,5 Trilyun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,28 Trilyun
(2011) dan Rp. 8,27trilyun (2010), Rp7,37trilyun (2009), maka terdapat kenaikan yang
signifikan dari tahun ketahun. Pertumbuhan ekonomi atau biasa disebut laju pertumbuhan
ekonomi merupakan peningkatan atau penurunan jumlah ( Quantum/Q) barang dan jasa yang
diproduksi oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Secara umum pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Situbondo tercatat sebesar 5,15 persen (2009) ; 5,75 persen (2010) dan 6,31
persen (2011) dan 6,54 persen di tahun2012.

3.3

KeadaanKependudukan
Masalah-masalah kependudukan antara lain meliputi: jumlah, komposisi dan distribusi

penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, namun dapat pula menjadi beban
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pembangunan jika memiliki kualitas yang rendah. Oleh karena itu dalam konteks keberhasilan
pembangunan daerah, penanganan masalah kependudukan tidakh anya dilihat dari keberhasilan
mengendalikan jumlah penduduk semata, namun juga dititik beratkan pada peningkatan kualitas
sumberdaya manusianya. Selain itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang
harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.
3.3.1 JumlahdanLajuPertumbuhanPenduduk

Pada tahun 1969 jumlah penduduk Situbondo berdasarkan hasil Registrasi berjumlah
463 215 jiwa. Kemudian pada tahun 1980 jumlah tersebut bertambah menjadi 524 803 jiwa.
Tahun 1990 penduduk Situbondo naik menjadi 573 734 jiwa dan pada tahun 2000 jumlah
penduduk Situbondo adalah 599 126 jiwa. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Situbondo telah
mencapai jumlah 652.042 jiwa. Sedangkan di tahun 2012 penduduk Situbondo sebesar 656.691
jiwa. Apabila disbanding dengan total populasi penduduk Jawa Timur, sesungguhnya jumlah
penduduk Situbondo tergolong relative kecil. Hal ini dapat dilihat juga dengan rendahnya laju
pertumbuhan penduduk yang berada dibawah kisaran satu persen.
Secara Absolut, jumlah penduduk Situbondo terus bertambah setiap tahunnya.
Pertumbuhan penduduk Situbondo tergolong stabil. Secara umum pertumbuhan penduduk antar
waktu berkisar dibawah satu persen. Hanya pada dekade 70an pertumbuhan penduduk Situbondo
diatas satu persen. Pada decade tersebut dikenal dengan masa “baby boom” yakni masa dimana
kelahiran bayi tinggi pasca resesi dekade 60an. Gejala baby boom tidak hanya terjadi di
Situbondo namun juga di hamper seluruh tanah air. Pertumbuhan penduduk Situbondo antara
tahun 1969 – 1980 adalah 1,14 persen. Pertumbuhan penduduk Situbondo terus menurun antara
tahun 1980 hingga tahun 2000. yakni 0,90 persen pada tahun 1980 – 1990 dan 0,43 persen pada
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tahun 1990 – 2000. Namun penurunan tersebut tidak berlanjut karena pada pertumbuhan
pendudukan tara tahun 2000 – 2010 mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk menjadi
sebesar 0,70 persen.
Pertumbuhan Penduduk diyakini bukan hanya karena faktor-faktor alamiah pembentuk
pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran dan kematian belaka, namun juga dipengaruhi faktor lain
yaitu adanya proses migrasi. Proses migrasi yang signifikan memberikan pengaruh pada suatu
daerah dan biasanya terja dipada daerah-daerah industry atau daerah penyangga industri.
Tabel 3.1
JumlahdanLajuPertumbuhanPenduduk
KabupatenSitubondo 2008– 2012

Tahun

(1)

2008

JumlahPenduduk

LajuPertumbuhan
Per tahun
(Persen)

(2)

(3)

640.882
0,34

2009

643.061
0,71

2010

647.619
0,68

2011

652.042
0,71

2012

656.691
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Dengan mengetahui perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang, tentu akan
membawa

manfaat

yang

besarbagi

Pemerintah

Kabupaten

Situbondo

untuk

dapat

memperkirakan kebijakan-kebijakannya yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan
masyarakat. Penduduk merupakan modal positif bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk
membangun, apabila potensi penduduk ini disertai dengan meningkatnya pendidikan mereka dan
ditunjang oleh pemenuhan kebutuhan primer. Penduduk juga merupakan sumber permasalahan
jika tidak dikelola dengan tepat.
3.3.2 PersebarandanKepadatanPenduduk

Persebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Situbondo masih timpang, sehingga
kepadatan penduduk untuk masing – masing kecamatan juga tidak merata. Kepadatan penduduk
biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan
oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha di daerah
perkotaan. Masalah yang sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama
mengenai perumahan, kesehatan, dankeamanan. Oleh karena itu, distribusi dan persebaran
penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Pembangunan sebaiknya juga
dilaksanakan di luar daerah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan
dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, sehingga tidak
menimbulkan urbanisasi.
Jumlah penduduk terbanyak di tahun 2012 adalah kecamatan Panji yakni 69.588 jiwa,
berikutnya adalah kecamatan Besuki yakni 62.296 jiwa dan kecamatan Banyuputih dengan
penduduk berjumlah 53316 jiwa. Namun jumlah penduduk yang banyak tidak selalu tepat untuk
mengindikasikan suatu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Kabupaten Situbondo
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terpadat berturut-turut adalah kecamatan Besuki, Situbondo dan Panji. Ketiga kecamatan tesebut
merupakan kecamatan dengan basis perkotaan dan industri dan perdagangan yang dominan di
Kabupaten Situbondo.

Tabel3.2
KepadatanPendudukKabupatenSitubondo
Tahun 1969 - 2012
Tahun

KepadatanPenduduk
(Penduduk/Km2)

(1)

(2)

1969

282.71

1980

320.29

1990

350.16

2000

365.66

2006

388.28

2007

389.71

2008

391.14

2009

392.47

2010

395.25

2011

397.95

2012

400,79

Kepadatan penduduk Situbondo dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kepadatan
Penduduk pada tahun 1969 adalah 282,71 jiwa per kilometer persegi, saat ini telah mencapai
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400,79 jiwa per meter persegi. Hal ini berarti dalam satu kilometer persegi luas di kabupaten
Situbondo, rata – rata dihuni 401 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan
penduduknya yang tertinggi adalah kecamatan Besuki yaitu 2 359 jiwa per kilometer persegi.
Dan kecamatan yang terendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Banyuputih,
yakni, 114,84 jiwa per kilometer persegi,
Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan
komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi
penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0 – 14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau
lebih) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan.

Semakin kecil angka

beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk
meningkatkan kualitas dirinya. Pada tahun 2012 rata – rata dari 100 penduduk usia produktif
menanggung sekitar 41 penduduk tidak produktif dari 41 penduduk tidak produktif tersebut 31
penduduk adalah penduduk usia muda (penduduk dibawah 15 tahun).
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Bab IV
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SITUBONDO

Dalam analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka IPM kurang memiliki makna
apabila tidak menyertakan angka IPM tahun sebelumnya dan atau angka IPM dari wilayah atau
kabupaten lain. Hal ini dikarenakan dalam analisis Indek Pembangunan Manusia (IPM) akan
diketahui posisi pembangunan manusia baik antar waktu maupun antar wilayah.
Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi data yang sangat strategis dewasa ini
karena selain banyak dibutuhkan sebagai rujukan dari berbagai kalangan untuk penentuan
kebijakan juga merupakan semacam “raport” bagi kinerja pembangunan masing – masing
daerah dalam pembangunan manusia di wilayah.

4.1

Perkembangan IPM kabupaten Situbondo
Secara umum perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten

Situbondo selama periode 2008 – 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang
tergambar dalam grafik dibawah ini. Berdasarkan hasil perhitungan, IPM kabupaten Situbondo
tahun 2012 adalah 65,13 dan menempatiperingkat 35 dari 38 kabupaten/kota yang ada di
Provinsi Jawa Timur. Peringkat IPM Situbondo mendahului kabupaten Bondowoso yang nilai
IPM nya sedikit dibawah Situbondo Situbondo yakni 64,08.
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Grafik 4.1
Perkembangan IPM Kabupaten Situbondo
Tahun 2008– 2012
65,50
65,06

65,00
64,67

64,50
64,26
64,00
63,69

63,50
63,00

63,06

62,50
62,00
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2010
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Pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu tersebut
menunjukan bahwa usaha pemerintah daerah Situbondo telah berada pada jalur yang benar (on
the track). Perkembangan IPM menunjukkan trend yang positif dan cenderung untuk meningkat
dari waktu ke waktu. Usaha meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Situbondo memang
tidak semudah membalik telapak tangan. Karena investasi dalam pembangunan manusia tidak
langsung wujud seketika namun memerlukan waktu dan cost yang panjang dan mahal serta
berkesinambungan.
Jika kita memperhatikan secara rinci pada dasarnya, tren positif pada besaran IPM di
Situbondo secara umum menunjukan bahwa terjadi peningkatan pada bidang pendidikan,
kesehatan dan pendapatan pada masyarakat Situbondo. Pada tahun 2012 besaran IPM kabupaten
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Situbondo 64,26 poin dan meningkat menjadi 64,67 poin

dan kembali meningkat secara

signifikan pada tahun 2012 menjadi 65,06 poin.
Selain dilihat dari besaran IPM-nya, pola perkembangan IPM dapat diperhatikan dari
nilai idealnya (100) yang direpresentasikan dengan ukuran shortfall. Pola dan perkembangan
shortfall IPM kabupaten Situbondodapat dilihat dari grafik dibawah ini;
Grafik 4.2
Perkembangan Shortfall IPM Kabupaten Situbondo
Tahun 2008 - 2012

1,71
1,57

2008-2009

2009-2010

1,14

1,12

2010-2011

2011-2012

Perkembangan Shorfall IPM menunjukan bahwa Shorfall berada pada nilai positif
yang artinya bahwa dalam periode tersebut IPM semakin mendekat kearah idealnya yang
menggambarkan bahwa kualitas hidup penduduk pada periode tersebut semakin membaik.
Reduksi Shortfall menurun pada tahun – tahun periode 2008 – 2009 ; 2009-2010 ; 20102011 yang memberi indikasi bahwa meski kualitas penduduk sudah membaik, namun capaian
peningkatan kualitas hidup bergerak melambat.

Pada tahun 2012 perkembangan positif
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pembangunan manusia di Situbondo mengalami penurunan padaperiode tahun 2011-2012 yang
ditunjukkan dengan turunnya reduksi Shortfall menjadi 1,12 persen dari semula 1,14 persen
pada tahun 2010-2011.Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Situbondo
menggeliat mengejar ketertinggalannya dibandingkan kabupaten lain. Sedangkan Indeks
Kesehatan Situbondo yang merupakan indeks pembentuk dari IPM di tahun 2012 adalah
64,20 kemudian Indeks pendidikan sebesar 66,02 dan indeks PPP adalah 64,97.
Perkembangan besaran IPM dapat terjadi karena komponen – komponen pembentuknya
juga mengalami perkembangan. Perkembangan atau perubahan dapat mengarah pada kenaikan
besaran atau penurunan besaran dari masing – masing komponen IPM angka harapan hidup,
angka melek huruf, rata – rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita yang mencerminkan
pendapatan. Sedangkan perubahan dari masing – masing komponen tersebut dipengaruhi oleh
berbagai faktor dalam makro sosial ekonomi pembangunan di Situbondo.
Secara teoritis, berdasarkan data Human Development Index (HDI) menunjukkan bahwa
pada data-data empiris kenaikan angka harapan hidup dalam satu tahun tidak melebihi dari satu
tahun. Hal ini berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (infant mortality rate) merupakan
komponen yang bergerak lambat. Demikian halnya di Situbondo kenaikan angka harapan hidup
berjalan secara perlahan namun pasti.
Sedangkan rata – rata lama sekolah tergantung dari partisipasi sekolah untuk semua
kelompok umur. Yang paling memungkinkan dari komponen – komponen IPM untuk cepat
berakselerasi adalah komponen daya beli masyarakat. Namun bukan berarti akselerasi
percepatan beberapa komponen – komponen IPM yang berkategori lambat bergerak tidak
mungkin dilakukan dilakukan karena pada beberapa negara di dunia data empiris menunjukkan
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ada yang dapat berakselerasi dengan cepat. Dibutuhkan perencanaan pembangunan dan sinergi
yang baik dari berbagai steak holder pembangunan di Situbondo.
4.2

Perkembangan Komponen IPM

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perkembangan masing – masing komponen IPM
akan dibahas secara terpisah untuk memudahkan melihat perkembangan IPM di Situbondo.
4.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh
seseorang selama hidupnya secara rata – rata. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja
pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Angka
Harapan Hidup diharapkan dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat”
seseorang. Dengan semakin panjang harapan hidup seseorang tentunya tidak lepas dari faktor
kesehatan yang baik. Usia yang panjang tanpa didukung oleh kesehatan tentunya hanya akan
menjadi beban, sehingga membicarakan masalah usia harapan hidup tidak akan terlepas dari
upaya peningkatan taraf kesehatan orang itu sendiri. Grafik dibawah ini menggambarkan
perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Situbondo dari tahun ke tahun dan
perbandingannya dengan kabupaten se eks Karesidenan Besuki.
Angka harapan hidup penduduk Situbondo meningkat secara perlahan sejak tahun 2004.
Pada tahun 2004 angka harapan hidup penduduk Situbondo sebesar 61,70 tahun meningkat tipis
menjadi 61.76 tahun pada tahun berikutnya dan pada tahun 2006 angka harapan hidup penduduk
Situbondo mencapai level 62 tahun lebih yakni 62,5 tahun. Dalam kurun waktu tiga tahun level
angka harapan hidup berada pada kisaran usia 62 tahun lebih. Pada tahun 2009 angka harapan
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hidup “naik kelas”pada level usia 63 tahun yakni 63,02 tahun dan menjadi 63,19 tahun pada
tahun 2010. Sedangkan tahun 2011 angkan harapan hidup naik menjadi 63,36 tahun dan
meningkat lagi pada tahun 2012 menjadidi 63,52 tahun.Keadaan angka harapan hidup pada tahun
2012 mencerminkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2012 akan memiliki peluang untuk terus
bertahan hidup hingga usia 63,52 tahun. Lebih baik daripada peluang bayi yang lahir pada tahun
2010 yang memiliki peluang untuk dapat bertahan secara rata – rata hingga usia 63,19 tahun.
Naiknya usia harapan hidup tidak lepas dari upaya dan kerja keras dinas terkait terutama yang
membidangi kesehatan untuk meningkatkan kualitas derajat hidup masyarakat.
Grafik 4.3
Perkembangan Angka Harapan HidupKabupaten se Eks Karesidenan Besuki
Tahun 2008 - 2012
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Perbandingan antar kabupaten disekitar Situbondo menunjukan bahwa pola angka
harapan hidup antara kabupaten Jember, Situbondo dan Bondowoso berada pada kelompok yang
sama. Kecuali Banyuwangi yang memiliki pola angka harapan hidup yang berbeda dengan
kabupaten lainnya. Kita dapat menyatakan secara tidak langsung bahwa derajat kesehatan di
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Banyuwangi berbeda secara nyata dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Kajian sosial
ekonomi akan dapat menelaah lebih dalam mengenai pola-pola penyokong indikator angka
harapan hidup yang merupakan representasi dari ukuran kesehatan suatu wilayah.
4.2.2 Melek Huruf dan Rata – Rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah
angka melek huruf dan rata – rata lama sekolah. Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai
ukuran kualitas sumber daya manusia. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk
umur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Sementara indikator rata – rata lama
sekolah menggambarkan rata – rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun
keatas untuk menempuh pendidikan formal.
Perkembangan angka melek huruf seperti yang nampak dalam grafik dibawah ini
menunjukan perkembangan yang naik namun melambat. Bahkan antara tahun 2007 hingga 2009
cenderung stagnan yakni berada di kisaran 78.16 persen – 78.20 persen. Di tahun 2010 angka
melek huruf penduduk Kabupaten Situbondo meningkat menjadi 78,24 persen dan di tahun 2011
meningkat signifikan menjadi 78,27 persen dan meningkat lagi pada tahun 2012 menjadi 78,31
yang menggambarkan bahwa 78,31 persen penduduk diatas umur 15 tahun telah dapat membaca
dan menulis lebih baik dibandingkan keadaan tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa
kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo dari indikator pendidikan meningkat.
Namun secara umum jika dibandingkan dengan Kabupaten lain keadaan sumber daya manusia
Situbondo masih relatif tertinggal.
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Grafik 4.4
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Situbondo
Tahun 2008- 2012
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Kabupaten Situbondo berada di bawah rata – rata persentase angka melek huruf
provinsi Jawa Timur (89,28 persen) tahun 2012 yang berarti bahwa Situbondo terperosok pada
peringkat bawah rangking kabupaten se Jawa Timur dibawah beberapa kabupaten di
karesidenan Madura yang selama ini dikenal sebagai lumbung buta huruf. Keadaan buta huruf
di Kabupaten Situbondo setidaknya juga menggambarkan posisi wilayah tapal kuda (timur
Jawa Timur) yang relative terbelakang dari sisi pendidikan. Bersama Situbondo juga terdapat
Kabupaten Sumenep dan Probolinggo yang menempati posisi peringkat angka melek huruf
yang dekat.
Indikator pendidikan lainnya yang juga merupakan komponen IPM adalah rata – rata
lama sekolah. Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Situbondo tahun 2012 adalah 6,22 tahun

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo Tahun 2012

27

meningkat dari keadaan tahun sebelumnya yakni 6,19 tahun. Kenaikan angka rata – rata lama
sekolah di Situbondo dari tahun 2011 ke tahun 2012 memiliki makna khusus yang sangat berarti
dalam momentum pendidikan di Situbondo. Namun melihat kebelakang walaupun tingkat
pendidikan di Kabupaten Situbondo tahun 2012meningkat signifikan, peningkatan tersebut terasa
berjalan lambat dan seperti jalan ditempat pada beberapa tahun sebelumnya. Hal itu bukan
berarti tidak ada upaya dari instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan di
Kabupaten Situbondo namun karena memang perbaikan dari sisi kualitas sumberdaya manusia
tidak se”mewah” hasil dari percepatan sisi ekonomi, dan investasi pendidikan tidak akan
langsung menampakkan hasilnya “seketika” namun harus melewati fase yang tidak sebentar.
Akan tetapi setidaknya pengambil kebijakan dapat melihat bahwa capaian rata-rata lama
sekolah dikaitkan dengan target UNDP yakni minimal 15 tahun masa pendidikan masih jauh
tertinggal. Diperlukan kerja super ekstra dan komitmen yang luar biasa untuk memperpendek
jarak ketertinggalan Situbondo dengan target dari UNDP atau setidaknya dengan kabupaten lain
di Jawa Timur seperti dalam grafik dibawah ini. Kota Surabaya merupakan kota dengan capaian
rata – rata lama sekolah tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2012 yakni 10,87 tahun atau setara
dengan lulus kelas dua SLTA. Sedangkan Jawa Timur pada tahun 2010 memiliki rata – rata lama
sekolah 7,45 tahun atau setara dengan lulus kelas satu SLTP . Sedangkan Kabupaten terendah
capaian rata – rata lama sekolahnya adalah Kabupaten Sampang (4.22 tahun) yang tingkat
pendidikan masyarakatnya setara dengan lulusan kelas empat sekolah dasar.
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Grafik 4.5
Perkembangan Angka Rata – Rata Lama Sekolah
Kabupaten Situbondo, Kota Surabaya, Kabupaten Sampang dan Jawa Timur
Tahun 2008 – 2012
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Capaian pembangunan manusia dengan indikator rata-rata lama sekolah dari sisi
peringkat memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini karena peringkat rata –
rata lama sekolah di Situbondo mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya.
4.2.3 Standart Hidup Layak/Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk
barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena
nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan daya beli. Dengan demikian
kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lainnya akan berbeda.
Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbandingkan. Oleh
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karena itu diperlukan standarisasi agar kemampuan daya beli antar wilayah dapat
diperbandingkan. Standarisasi tersebut misal satu rupiah di Situbondo memiliki daya beli yang
sama dengan satu rupiah suatu wilayah yang dijadikan patokan, dalam hal ini adalah Jakarta
Selatan. Sedemikian sehingga perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat
dibandingkan.
Secara umum daya beli masyarakat Situbondo yang tercermin dari pengeluaran perkapita
yang disesuaikan sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini menunjukkan
peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan kondisi perekonomian
yang terus membaik dan stabil dari tahun ke tahun. Secara perlahan daya beli masyarakat
Situbondo meningkat dari 625 ribu rupiah pada tahun 2008 menjadi 629 ribu rupiah pada tahun
2009. Sementara dari tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan sebesar empat ribu rupiah,
yaitu 633 ribu rupiah pada tahun 2010 dan menjadi 637 ribu rupiah pada tahun 2011. Sementara
pada tahun 2012 daya beli masyarakat sebesar 641 ribu rupiah.
Grafik 4.6
Perkembangan Daya Beli Masyarakat Situbondo
Tahun 2008– 2012
641,12
637,51
633,58
629,38
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4.3

Capaian IPM Situbondo terhadap Wilayah Kabupaten Lain

Capaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan secara
komprehensif tergambar dari angka IPM masing – masing kabupaten. Perkembangan angka
IPM dari tahun ke tahun memberi indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan
manusia setiap tahunnya. Capaian angka IPM akan menentukan urutan (rangking) antar
kabupaten. Namun demikian, untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya
dilihat dari posisi rangking saja namun

dapat dilihat juga dari besaran reduksi shortfall.

Berdasarkan ukuran tersebut akan dapat dilihat bagaimana akselerasi capaian pembangunan
manusia dari tahun ke tahun.
Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki capaian pembangunan manusia tertinggi adalah
Kota Malang, berikutnya adalah Kota Surabaya dan Kota Blitarmasing – masing adalah 78,43
poin, 78,33 poin dan 78,31 poin. Sedangkan kabupaten dengan capaian terendah adalah
Kabupaten Sampang (61,67 poin), Kabupaten Probolinggo (64,35 poin), dan kabupaten
Bondowoso (64,98 poin).
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Grafik 4.7
RANKING IPM SITUBONDO
TERHADAP WILAYAH KABUPATEN LAIN
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Berdasarkan skala internasional yang dirilis UNDP, capaian IPM dapat
dikategorikan menjadi empat yakni IPM kategoti tinggi (IPM > 80), kategori menengah atas (66
< IPM < 80), menengah bawah (50 < IPM < 66) dan kategori rendah (IPM < 50). Kabupaten
Situbondo masuk dalam kelompok Kabupaten yang berada pada kelompok IPM menengah
bawah dengan IPM sebesar 65,03. Secara realistis dapat dijadikan target kedepan untuk
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setidaknya dapat membawa kabupaten Situbondo ber”migrasi” dari kelompok IPM menengah
bawah menuju kelompok menengah atas.
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Bab V
CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KECAMATAN

Untuk lebih melengkap pembahasan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten
Situbondo tahun 2012 ini maka disajikan angka IPM per kecamatan. Angka IPM yang disajikan
adalah keadaan tahun 2011 dan tahun 2012 untuk dapat memberi gambaran disparitas
pembangunan manusia di kabupaten Situbondo.
5.1

Indikator Kesehatan
Salah satu kunci pokok dalam pembangunan manusia adalah pembangunan di bidang

kesehatan.Sehingga derajat dan kualitas kesehatan di masing-masing wilayah dapat terpantau.
Salah satu ukuran dalam pembangunan manusia adalah indikator kesehatan dengan
meningkatnya usia harapan hidup di masing – masing wilayah. Meningkatnya usia harapan
hidup mengindikasikan meningkatnya peran dimensi kesehatan dalam meningkatkan pilihanpilihan hidup yang tertuang dalam IPM.
5.1.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup di Kabupaten Situbondo meningkat menjadi 63,52 tahun pada
tahun 2012 yang sebelumnya 63,36 tahun di tahun 2011. Angka harapan hidup tertinggi pada
masing-masing Kecamatan tertinggi di tahun 2012 adalah pada Kecamatan kota Situbondo yakni
68,48 tahun. Angka Harapan Hidup tertinggi berikutnya terletak pada KecamatanAsembagus
yakni 67,66 tahun, KecamatanBanyuputih (67,55 tahun) dan Kecamatan Panji sebesar 67,50,
Kecamatan Panarukan (64,08).Kelima kecamatan tersebut memiliki angka harapan hidup diatas
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rata-rata kabupaten Situbondo.Sedangkan kecamatan selebihnya memiliki angka harapan hidup
dibawah angka harapan hidup kabupaten.
Tabel 5.1
Perkembangan Angka Harapan HidupKecamatan se Kabupaten Situbondo
Tahun 2010– 2012 (Tahun)

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kecamatan

Sumbermalang
Jatibanteng
Banyuglugur
Besuki
Suboh
Mlandingan
Bungatan
Kendit
Panarukan
Situbondo
Mangaran
Panji
Kapongan
Arjasa
Jangkar
Asembagus
Banyuputih

angka harapan hidup
2010

2011

2012

57,47
57,90
61,35
61,65
57,86
59,84
61,38
59,79
62,85
65,13
58,56
64,61
58,59
61,70
60,03
64,76
65,00

58,00
58,58
61,82
62,11
58,38
60,32
61,85
60,27
63,15
65,60
59,08
65,06
59,11
62,14
60,50
65,17
65,27

58,51
59,27
62,29
62,59
58,92
60,76
62,32
60,74
63,45
66,09
59,61
65,50
59,64
62,58
60,97
65,59
65,53

Peringkat berikutnya adalah KecamatanBesuki yang memiliki besaran harapan hidup
untuk bayi yang lahir di tahun 2011 hingga 62,65 tahun. Selanjutnya Kecamatan Arjasa (62,63
tahun) dan KecamatanBungatan yang menduduki urutan kedelapandengan angka harapan hidup
sebesar 62,19 tahun. Sedangkan tiga kecamatan yang memiliki peringkat angka harapan hidup
terendah adalah Kecamatan Jatibanteng (57,12 tahun), Kecamatan Suboh (56,54 tahun) dan
Kecamatan Sumbermalang (55,86 tahun).
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Perkembangan angka harapan hidup setiap kecamatan mengalami peningkatan dari tahun
2011 ke tahun 2012.Hal ini pada prinsipnya menunjukan bahwa pembangunan di bidang
kesehatan pada setiap wilayah kecamatan di Situbondo menunjukan kinerja yang baik.Secara
lebih detail akan dibahas pada perkembangan Indeks Kesehatan yang merupakan representasi
dari perkembangan angka hartapan hidup di setiap wilayah kecamatan di Situbondo.
5.1.2 Indeks Kesehatan
Indeks Kesehatan adalah besaran angka harapan hidup yang diberikan batasan maksimun
dan minimum seperti yang telah dijelaskan dalam bab Metodologi. Indeks ini dibawah ini yang
dipergunakan untuk menghitung IPM lebih lanjut di setiap kecamatan di Kabupaten Situbondo.

NO

Tabel 5.2
Indeks Kesehatan per Kecamatan Tahun 2011 dan 2012
(Persen)
Indeks Kesehatan
Kecamatan
Tahun 2011
Tahun 2012*

(1)
(2)
1
Sumbermalang
2
Jatibanteng
3
Banyuglugur
4
Besuki
5
Suboh
6
Mlandingan
7
Bungatan
8
Kendit
9
Panarukan
10
Situbondo
11
Mangaran
12
Panji
13
Kapongan
14
Arjasa
15
Jangkar
16
Asembagus
17
Banyuputih
KABUPATEN SITUBONDO

(3)
55.00
55.97
61.36
61.85
55.64
58.86
61.42
58.78
63.58
67.67
56.80
66.77
56.85
61.90
59.17
66.95
67.11
63,93

(4)
55,86
57,12
62,15
62,65
56,54
59,6
62,19
59,56
64,08
68,48
57,68
67,5
57,74
62,63
59,95
67,66
67,55
64,20

Sumber : BPS Situbondo
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Urutan atau peringkat dari masing – masing kecamatan antara angka harapan hidup dan
indeks kesehatan adalah linier. Jadi urutan peringkatnya adalah sama karena pada prinsipnya
menggambarkan hal yang sama. Jika kita mengklasifikan wilayah Situbondo dalam wilayah
bagian barat, tengah dan Timur, maka Indeks Kesehatan di wilayah Situbondo bagian barat
terlihat Kecamatan Besuki dan Kecamatan Banyuglugur yang menonjol. Di wilayah Situbondo
bagian tengah yang merupakan pusat ibukota terlihat Kecamatan Situbondo dan Kecamatan
Panji yang terlihat dominan.Sedangkan di bagian Timur wilayah Situbondo adalah pada
Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Asembagus.
Namun secara kuantitas pembangunan kesehatan di wilayah bagian barat Situbondo
masih “tertinggal” terutama jika dibandingkan dengan wilayah bagian timur yang keduanya
diproyeksikan sebagai second city di Situbondo. Kecamatan-kecamatan terutama di bagian barat
kabupaten Situbondo di sekitar Kecamatan Besuki seperti Kecamatan Suboh, Kecamatan
Jatibanteng, dan Kecamatan Sumbermalang bahkan menduduki peringkat paling buncit dalam
pembangunan kesehatan dalam sudut pandang perkembangan Indeks kesehatan yang notabene
adalah perkembangan angka harapan hidup.
5.2

Indikator Pendidikan
Pembangunan pada dimensi pendidikan saat ini merupakan salah satu prioritas pokok

pemerintah yang nampak pada semakin besarnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan
alokasi terutama anggaran pendidikan.Indikator pendidikan merupakan salah satu suatu ukuran
untuk

melihat

bagaimana

keberlangsungan

pembangunan

manusia

berproses

di

Situbondo.Perkembangan pendidikan dari indikator pendidikan tersebut diukur dengan
memantau perkembangan melek huruf di suatu wilayah dan rata-rata lama sekolahnya.
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5.2.1 Perkembangan Melek Huruf
Perkembangan Angka melek huruf menggambarkan dinamika penduduk usia15 tahun
keatas yang dapat membaca dan menulis di masing-masing kecamatan. Kemampuan membaca
dan menulis termasuk didalamnya adalah kemampuan membaca dan menulis aksara lainnya
seperti aksara jawa, kanji maupun bahasa arab. Kemampuan membaca dan menulis dianggap
sebagai hal paling mendasar untuk transfer pengetahuan yang paling sederhana dalam rangka
meningkatkan kualitas pilihan hidup sebagai suatu ukuran kualitas sumberdaya manusia.
Tabel 5.3
Angka Melek Huruf Per Kecamatan
Tahun 2010-2012 ( Persen)
Kecamatan

2010

2011

2012

Sumbermalang
Jatibanteng
Banyuglugur
Besuki
Suboh
Mlandingan
Bungatan
Kendit
Panarukan
Situbondo
Mangaran
Panji
Kapongan
Arjasa
Jangkar
Asembagus
Banyuputih

60,00
60,74
75,92
84,12
75,73
68,19
80,38
75,52
85,75
92,25
75,71
87,20
77,10
66,97
67,50
79,49
82,47

60,64
61,29
76,75
84,63
76,39
68,62
80,85
75,95
86,24
92,62
76,17
89,09
78,75
67,41
68,04
80,06
83,12

61,40
61,70
77,60
85,23
77,03
69,13
81,39
76,34
86,66
93,11
76,57
90,90
80,40
67,76
68,58
80,66
83,75
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Hampir semua kecamatan di Situbondo mengalami kenaikan persentase melek hurufnya
dari tahun 2011 ke tahun 2012 yang berarti semakin menurun persentase penduduk yang buta
aksara. Secara berurutan kecamatan yang memiliki persentase penduduk melek huruf usia 15
tahun keatas tertinggi adalah kecamatan Kota Situbondo yakni 93,11 persen. Berikutnya adalah
kecamatan Panji sebesar 90,90 persen, kecamatan Panarukan dengan persentase sebesar 86,66
persen disusul kecamatan Besuki 85,23 persen. Urutan ke lima adalah kecamatan Banyuputih
(83,75 persen), disusul kecamatan Bungatan (81,39 persen) baru kemudian diurutan ketujuh
kecamatan Asembagus (80,66 persen).
Menarik dicermati bahwa kecamatan Asembagus ternyata memiliki persentase buta huruf
lebih tinggi dari kecamatan penyangga ekonominya yakni kecamatan Banyuputih.Namun jika
didalami hal ini dapat dimaklumi karena di kecamatan Banyuputih terdapat pondok pesantren
besar berbasis pendidikan formal yang kuat dan memiliki ribuan santri atau siswa bahkan
mahasiswa disana.Sedangkan kecamatan Bungatan lepas dari rendahnya kapasitas ekonominya
namun sektor ekonomi yang berkembang adalah sektor pariwisata atau sektor tersier yang secara
tidak langsung menuntut spesifikasi kualifikasi manusia dengan sumberdaya manusia yang lebih
tinggi.Hal ini dibuktikan bahwa kualitas pendidikannya dalam ini persentase melek huruf di
Bungatan masih diatas persentase melek huruf kabupaten Situbondo dan diatas kecamatan yang
dianggap “besar” yakni kecamatan Asembagus.
Kecamatan berikutnya yang berada pada peringkat kedelapan adalah kecamatan
Kapongan (80,4 persen), kemudian kecamatan Banyuglugur (77,6 persen), berikutnya kecamatan
Suboh (77,03 persen), disusul pada peringkat ke kesebelas adalah kecamatan Mangaran (76,57
persen). Sedangkan kecamatan Kendit menduduki urutan keduabelas dengan persentase melek
huruf sebesar 76,34 persen. Kecamatan Mlandingan (69,13 persen) urutan ketiga belas dan
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo Tahun 2012

39

keempat belas kecamatan Jangkar (68,58 persen). Tiga kecamatan terendah masing – masing
adalah kecamatan Arjasa (67,76 persen), Kecamatan Jatibanteng (61,29 persen) dan kecamatan
Sumbermalang (60,64 persen).
5.2.2 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah
Rata – rata lama sekolah merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di Situbondo dimana perkembangannya merepresentasikan
bergeraknya kualitas sumberdaya manusia. Rata – rata lama sekolah di Situbondo tahun 2012
sebesar 6,22 tahun lebih tinggi dari tahun 2011 yang sebesar 6,19 tahun. Untuk kecamatan
tertinggi rata – rata lama sekolahnya adalah Kecamatan Situbondo sebesar 8,84 tahun atau ratarata penduduknya berpendidikan kelas 3 SLTP.
Tabel 5.4
Rata Rata Lama Sekolah Per Kecamatan
Tahun 2010-2012
No Kecamatan

2010

2011

2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Situbondo
Panji
Banyuputih
Panarukan
Besuki
Asembagus
Kapongan
Suboh
Kendit
Mangaran
Banyuglugur
Bungatan
Mlandingan
Jangkar
Arjasa
Jatibanteng
Sumbermalang

8,26
7,44
7,16
7,10
6,62
6,45
5,88
5,80
5,83
5,71
5,59
5,60
4,95
4,81
4,63
4,02
3,80

8,54
7,72
7,40
7,32
6,83
6,67
6,07
6,00
6,01
5,90
5,79
5,78
5,11
4,97
4,78
4,16
3,94

8,84
7,99
7,64
7,53
7,05
6,89
6,27
6,20
6,19
6,07
6,00
5,96
5,28
5,13
4,92
4,28
4,10

KAB, SITUBONDO

6,18

6,19

6,22
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Berikutnya adalah kecamatan Panji dengan rata – rata lama sekolah adalah 8 tahun atau
setara kelas dua SLTP. Sedangkan kecamatan dengan rata – rata lama sekolahnya setara dengan
tamat kelas satu SLTP berturut turut adalah kecamatan Banyuputih (7,64 tahun), Kecamatan
Panarukan (7,53 tahun), kecamatan Besuki (7,05 tahun), kecamatan Asembagus (6,90 tahun).
Keenam kecamatan tersebut memiliki rata – rata lama sekolah diatas rata-rata lama sekolah
Kabupaten Situbondo yang setara kelas tamat Sekolah Dasar (SD) atau kelas enam SD (6,43
tahun).
Kecamatan berikutnya yang memiliki rata – rata tamat Sekolah kelas enam Sekolah dasar
antara lain kecamatan Kapongan (6,26tahun), , kecamatan Suboh (6,20 tahun), kecamatan Kendit
(6,18 tahun)kecamatan Mangaran (6,07 tahun). ). Sedangkan kecamatan yang memiliki rata –
rata lama sekolah setara dengan kelas lima sekolah dasar adalah kecamatan Banyuglugur
(5,99tahun) dan kecamatan Bungatan (5,96 tahun)kecamatan Mlandingan (5,28 tahun),
kecamatan Jangkar (5,13 tahun), kecamatan Arjasa (4,92 tahun). Kecamatan yang memiliki rata
– rata lama sekolah terendah yakni yang rata – rata penduduknya “hanya” berpendidikan kelas
empat sekolah dasar adalah kecamatan Jatibanteng (4,28 tahun) dan kecamatan Sumbermalang
dengan rata-rata lama sekolah sebesar 4,10 tahun.
Selama kurun waktu setahun, upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh
pemerintah Situbondo membawa peningkatan 0,24 poin saja. Hal ini menunjukan bahwa
memang upaya meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah pekerjaan yang mudah yang
semudah membalik telapak tangan. Jika dikaitkan dengan target MDG’S bahwa batas minimal
yang diusulkan oleh UNDP untuk mencapai tingkat pendidikan adalah 15 tahun, maka untuk
mencapai keadaan pendidikan tersebut di Situbondo membutuhkan komitmen dan kesadaran
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yang tinggi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perlu terobosan luar biasa dan
pengawalan yang ketat untuk menjamin suksesnya pembangunan manusia terutama dimensi
pendidikan di Situbondo. Selain itu diperlukan sosialisasi yang intensif pada masyarakat untuk
menekankan pentingnya bersekolah demi menyadari bahwa pembangunan pendidikan akan
menjamin terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam jangka yang panjang.
5.2.3 Indeks Pendidikan
Angka Melek huruf dan Angka rata-rata lama sekolah secara tidak langsung memiliki
keterkaitan pada hal urutan peringkat antar kecamatannya.Namun walau tidak selalu, urutan
peringkat antar kecamatan pada dua angka pendidikan tersebut berjalan linier.

NO

Tabel 5.5
Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah per Kecamatan
Tahun 2011 dan 2012(Persen)
Kecamatan
Angka Melek Huruf
Rata-Rata
Lama Sekolah
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2011
Tahun 2012

(1)
(2)
1
Sumbermalang
2
Jatibanteng
3
Banyuglugur
4
Besuki
5
Suboh
6
Mlandingan
7
Bungatan
8
Kendit
9
Panarukan
10
Situbondo
11
Mangaran
12
Panji
13
Kapongan
14
Arjasa
15
Jangkar
16
Asembagus
17
Banyuputih
KAB. SITUBONDO

(3)
60,64
61,29
76,75
84,64
76,39
68,62
80,85
75,95
86,24
92,63
76,17
89,10
78,75
67,41
68,04
80,06
83,12
78,27

(4)
61,40
61,70
77,60
85,23
77,03
69,13
81,39
76,34
86,66
93,11
76,57
90,90
80,40
67,76
68,58
80,66
83,75
78,31

(5)
8,54
7,72
7,40
7,32
6,83
6,67
6,07
6,00
6,01
5,90
5,79
5,78
5,11
4,97
4,78
4,16
3,94
6,19

(6)
8,84
7,99
7,64
7,53
7,05
6,89
6,27
6,20
6,19
6,07
6,00
5,96
5,28
5,13
4,92
4,28
4,10
6,22

Sumber : BPS Situbondo
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Sementara Kecamatan Banyuglugur memiliki peringkat angka melek huruf Sembilan
dan peringkat rata-rata lama sekolah sebelas di tahun 2012, tidak berubah dari peringkat rata-rata
lama sekolah di tahun 2011 yang menduduki urutan ke sebelas menggeser Kecamatan Bungatan.
Sementara Kecamatan Besuki memiliki peringkat angka melek huruf empat dan peringkat ratarata lama sekolah ke lima, Kecamatan Suboh memiliki peringkat angka melek huruf sepuluh dan
peringkat rata-rata lama sekolah delapan di tahun 2012.
Kecamatan Mlandingan memiliki peringkat angka melek huruf dan peringkat rata-rata
lama sekolah yang sama di tahun 2012 ini yakni peringkat ketiga belas. Di tahun 2012 peringkat
angka melek huruf dan peringkat rata-rata lama sekolah Kecamatan Bungatan masing-masing
adalah peringkat ke enam dan peringkat keduabelas, sedangkan KecamatanKendit peringkat dua
belas dan sembilan. Sementara kecamatan lainnya memiliki peringkat yang tidak jauh berbeda
antara angka melek huruf dan peringkat rata-rata lama sekolahnya di tahun 2012.
Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah jika digabungkan sesuai dengan standart
UNDP, maka kita akan mendapatkan angka pendidikan yang menggambarkan kualitas
pendidikan dan posisi kinerja pembangunan manusia di bidang pendidikan masing-masing
Kecamatan dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Peringkat pertama Angka pendidikan
adalah Kecamatan Situbondo (81,72 persen), Kecamatan Panji (78,36 persen), Kecamatan
Panarukan (74,51 persen), Kecamatan Banyuputih (72,81 persen), Kecamatan Besuki (72,49
persen), Kecamatan Asembagus (69,08 persen). Keenam kecamatan tersebut memiliki indeks
pendidikan diatas indeks pendidikan Kabupaten Situbondo tahun 2011 yang sebesar 6 persen.
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Tabel 5.6
Indeks Pendidikan per Kecamatan Tahun 2011 dan 2012
(Persen)
NO

Kecamatan

(1)
(2)
1
Sumbermalang
2
Jatibanteng
3
Banyuglugur
4
Besuki
5
Suboh
6
Mlandingan
7
Bungatan
8
Kendit
9
Panarukan
10
Situbondo
11
Mangaran
12
Panji
13
Kapongan
14
Arjasa
15
Jangkar
16
Asembagus
17
Banyuputih
KABUPATEN SITUBONDO

Indeks Pendidikan
Tahun 2011
Tahun 2012
(3)
49,18
50,11
64,04
71,59
64,26
57,11
66,74
63,99
73,76
80,73
63,88
76,55
65,99
55,57
56,4
68,19
71,87
65,94

(4)
50,04
50,65
65,06
72,49
65,12
57,83
67,51
64,65
74,51
81,72
64,54
78,36
67,52
56,1
57,12
69,08
72,81
66,02

Sumber : BPS Situbondo

Kecamatan Berikutnya yang berada pada kelompok dibawah indeks pendidikan
Kabupaten adalah kecamatan Suboh (65,12), kecamatan Banyuglugur (65,06 persen), kecamatan
Kendit (64,65), Mangaran (64,54 persen),Mlandingan (57,83), kecamatan Jangkar (57,12) Arjasa
(56,1), Jatibanteng (50,65), dan Kecamatan Sumber Malang (50.04).
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5.3

Indikator Ekonomi
Indikator ekonomi dalam Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan bagaimana

pilihan-pilihan dalam membangun sumberdaya manusia dapat dipilih oleh rumah tangga.Dengan
gambaran keadaan ekonomi pada indikator ekonomi dengan pendekatan standart hidup layak
atau mengukur bagaimana daya beli penduduk, maka konstelasi ekonomi dalam pembangunan
manusia dapat diintegrasikan dengan pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan
ukuran makro ekonomi.
5.3.1 Perkembangan Standart Hidup Layak / Daya Beli / Pendapatan
Pendekatan indikator ekonomi dengan melihat kemampuaan daya beli atau standart hidup
layak sangat dipengaruhi oleh harga riil yang terjadi antar wilayah.Dengan melakukan
standarisasi sedemikian rupa, maka kemampuan daya beli di suatu wilayah kecamatan dalam
kabupaten Situbondo menjadi dapat diperbandingkan dan diikuti perkembangannya.
5.3.2 Indeks Standart Hidup Layak / Daya Beli / pendapatan
Dalam posisi sebagai Indeks Ekonomi, kita dapat melihat capaian pembangunan ekonomi
menuju posisi yang ideal pada kemampuan daya beli penduduknya. Perbandingan

Indeks

Standart hidup layak/kemampuan daya beli/pendapatan dari tahun 2011 ke 2012 menunjukan
bahwa perkembangan ekonomi di Situbondo dan diseluruh wilayah kecamatannya mengalami
kenaikan. Secara umum dapat dirasakan adanya dampak, baik langsung maupun tidak langsung
dari proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perbaikan ekonomi
penduduknya.
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Namun kedepan perlu lebih diperhatikan bagaimana kecepatan perubahan dari proses
pembangunan menyeluruh yang dilakukan pemerintah dengan dampaknya pada pembangunan
manusia. Kecamatan Jatibanteng yang merupakan kecamatan terendah dalam kemampuan daya
beli penduduknya namun memiliki kenaikan yang paling besar dari tahun 2011 ke tahun
2012.Hal mengindikasikan bahwa adanya upaya untuk segera “melesat” dari lemahnya posisi
tawar ekonomi dalam Indeks Pembangunan Manusia.Demikian juga kecamatan Mlandingan dan
Sumbermalang, upayanya untuk menuju posisi ideal dengan mengurangi “gap”nya dalam sisi
ekonomi nampak lebih signifikan.
Tabel 5.7
Indeks Ekonomi per Kecamatan Tahun 2011 dan 2012
(Persen)
NO
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kecamatan
(2)
Sumber Malang
Jatibanteng
Banyuglugur
Besuki
Suboh
Mlandingan
Bungatan
Kendit
Panarukan
Situbondo
Mangaran
Panji
Kapongan
Arjasa
Jangkar
Asembagus
Banyuputih
KABUPATEN SITUBONDO

Indeks Ekonomi
Tahun 2011
Tahun 2012
(3)
63,00
62,70
63,48
63,96
63,54
62,87
63,33
63,30
63,98
65,81
63,94
64,94
63,94
63,13
63,16
65,06
63,57
63,91

(4)
63,73
63,31
64,47
65,00
64,47
63,90
64,20
64,18
64,99
66,90
64,77
66,07
64,91
63,98
63,91
65,92
64,43
65,06

Sumber : BPS Situbondo
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Secara umum Indeks Ekonomi (Indeks Standart hidup layak) di masing-masing
kecamatan mengalami kenaikan yang berarti pilihan yang dimiliki oleh penduduk di masingmasing kecamatan lebih baik/banyak dari tahun sebelumnya.Karena prinsip dari pembangunan
manusia adalah memperbesar kesempatan dan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh
penduduk.
5.4

Indeks Pembangunan Manusia masing-masing kecamatan
Indeks Pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang menggabungkan

beberapa dimensi pembangunan yang telah disepakati sebagai ukuran capaian pembangunan
manusia. Indeks Pembangunan manusia mengukur capaian secara umum dari proses
pembangunan manusia dengan indikator yang dilihat adalah dimensi kesehatan, pendidikan dan
ekonominya. Masing-masing dari dimensi tersebut memiliki ukurannya masing-masing.Seperti
yang telah dibahas diatas. IPM

Kabupaten Situbondo tahun 2012 sebesar 65,06, nilai ini

meningkat jika dibandingkan tahun 2011 yaitu 64,67. Hal ini bisa diartikan bahwa pembangunan
manusia di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan.
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Grafik 5.1
Perkembangan IPM per Kecamatan se Kabupaten Situbondo
Tahun 2011– 2012

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2011

2012

Gambaran keadaan IPM masing-masing kecamatan di Situbondo dapat dilihat pada grafik
diatas. Capaian IPM tertinggi adalah pada kecamatan kota Situbondo tahun 2012dengan 72,37
poin. Posisi berikutnya adalah kecamatan Panji dengan 70,64 poin. Sementara itu yang
mengejutkan adalah capaian pembangunan manusia di posisi ketiga adalah kecamatan
Banyuputih (68,26 poin) mengungguli kecamatan Panarukan yang memiliki capaian IPM sebesar
67,86 poin, kecamatan Asembagus (66,55 poin) serta kecamatan Besuki dengan angka IPM
66,71 poin.
Sementara itu tiga kecamatan terendah capaian pembangunan manusianya dibandingkan
kecamatan lain di Situbondo adalah kecamatan Jangkar (60,33 poin), kecamatan Jatibanteng
(57,03 poin) dan kecamatan Sumbermalang (56,54 poin).
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Tabel 5.8
Indeks Pembangunan Manusia dan peringkatnya per Kecamatan
Tahun 2011 dan 2012
NO

(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kecamatan

(2)
Sumbermalang
Jatibanteng
Banyuglugur
Besuki
Suboh
Mlandingan
Bungatan
Kendit
Panarukan
Situbondo
Mangaran
Panji
Kapongan
Arjasa
Jangkar
Asembagus
Banyuputih
KAB. SITUBONDO

Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Tahun 2011 Tahun 2012
(3)
55.73
56.26
62.96
65.80
61.15
59.61
63.83
62.02
67.11
71.40
61.54
69.42
62.26
60.20
59.58
66.73
67.52
64,67

(4)
56,54
57,03
63,89
66,71
62,04
60,44
64,63
62,8
67,86
72,37
62,33
70,64
63,39
60,9
60,33
67,55
68,26
65,06

Peringkat
Tahun
2011

Tahun
2012

(5)
17
15
9
6
16
11
8
12
5
1
14
4
13
7
10
2
3
-

(6)
17
16
8
6
12
14
7
10
4
1
11
2
9
13
15
5
3
-

Sumber : BPS Situbondo

Kecamatan Situbondo yang merupakan kecamatan dengan pembangunan manusia
peringkat pertama di Kabupaten Situbondo memiliki keunggulan di semua dimensi
pembangunan manusia.Hal ini dapat dilihat dari semua indeks baik indeks kesehatan,
pendididikan maupun ekonominya menduduki peringkat pertama. Lengkapnya fasilitas
pendidikan, mudahnya akses kesehatan dan perputaran ekonomi yang tinggi sangat mendukung
perluasan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya akan hak-hak tersebut di kecamatan
Kota. Demikian halnya dengan kecamatan Panji yang memiliki peringkat kedua dalam IPM di
Kabupaten Situbondo, Indeks kesehatannya berada di peringkat keempat, indeks pendidikan
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peringkat kedua dan indeks ekonomi peringkat ketiga.Dimensi pendidikan di kecamatan Panji
merupakan dimensi yang paling dominan dibandingkan dengan dimensi pembangunan manusia
lainnya.
Kecamatan Banyuputih, memiliki peringkat indeks kesehatan kedua, dan indeks
pendidikan ke peringkat keempat walau indeks ekonominya peringkat kedelapan namun secara
komulatif ke tiga indeks tersebut menempatkan Banyuputih sebagai kecamatan terbaik ketiga di
tahun 2012 dalam capaian pembangunan manusianya. Sedangkan kecamatan Asembagus dan
Besuki sebagai representasi dari pengembangan program “second city” pemerintah Situbondo
untuk berada di urutan ke lima dan keenam pembangunan manusianya dibawah kecamatan
Panarukan. Kecamatan penyangga wilayah kotaseperti kecamatan Panji dan kecamatan
Panarukan ikut menikmati “kue pembangunan” yang kuat di wilayah perkotaan Situbondo.
Kecamatan Asembagus memiliki kekuatan ekonomi yang besar, didukung pula oleh
keadaan ekonomi makronya seharusnya menjadi modal utama dalam kerangka kebijakan
pemerintah dalam mempercepat akselerasi pembangunan manusianya.Untuk Kecamatan
Asembagus, perlu penguatan dibidang pendidikan untuk mendukung hal tersebut sedangkan
Kecamatan Besuki yang menjadi “ibukota” pengembangan wilayah di sebelah barat Situbondo
perlu mendapat support lebih agar disparitas pembangunan baik itu pembangunan manusia
maupun pembangunan ekonomi makronya berjalan dengan lebih dinamis. Dibandingkan dengan
pengembangan wilayah timur apalagi dengan pusat ibukota Situbondo, pembangunan manusia di
bagian barat Situbondo dirasakan relatif tertinggal.Kecamatan Besuki berada di posisi ke tujuh
indeks kesehatannya, sementara indeks pendidikan dan indeks ekonominya berada di posisi
kelima.
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Tabel 5.9
Reduksi Shortfall per Kecamatan Tahun 2012
(Persen)
NO
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kecamatan
(2)
Sumbermalang
Jatibanteng
Banyuglugur
Besuki
Suboh
Mlandingan
Bungatan
Kendit
Panarukan
Situbondo
Mangaran
Panji
Kapongan
Arjasa
Jangkar
Asembagus
Banyuputih

ReduksiShortfall
2011– 2012
Peringkat
(3)
1,83
1,76
2,51
2,66
2,29
2,05
2,21
2,05
2,28
3,39
2,05
3,99
2,99
1,76
1,86
2,46
2,28

(4)
15
16
5
4
7
11
10
13
8
2
12
1
3
17
14
6
9

Sumber : BPS Situbondo

Selain melihat peringkat atau rangking, capaian IPM di kecamatan dapat juga dilihat dari
besaran reduksi shortfallnya.Besaran reduksi shortfall menggambarkan seberapa besar akselerasi
capaian pembangunan manusia dalam satu tahun.Akselerasi tertinggi pembangunan manusia
secara umum berada di kecamatan Panji, diikuti kecamatan Kapongan dan kecamatan Situbondo
sehingga sangat wajar dengan akselerasi pembangunan manusia yang tinggi kecamatan
Kapongan mampu menggeser peringkat kecamatan Kendit atau dengan kata lain kecamatan
Kapongan mampu naik satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kecamatan Sumbermalang merupakan kecamatan yang memiliki capaian IPM terendah
dibandingkan dengan kecamatan lainnya sayangnya reduksi shortfall juga tidak menunjukkan
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indikasi menggembirakan bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan capaian reduksi shortfall
kecamatan lain sedangkan kecamatan Asembagus dan kecamatan Besuki memiliki peringkat
reduksi shortfall tujuh dan lima, sementara kecamatan Banyuputih berada di peringkat ke enam.
Berdasarkan skala internasional, status pembangunan manusia dikategorikan menjadi
empat bagian, bagian pertama adalah kategori tinggi (IPM>80), kategori menengah atas
(66<IPM<80), kategori menengah bawah (50<IPM<66) dan kategori rendah (IPM < 50).
Menurut skala ini maka kecamatan di Kabupaten Situbondo tidak ada yang masuk dalam
kategori tinggi, namun terdapat lima kecamatan yakni kecamatan Situbondo, kecamatan
Panarukan, kecamatan Panji, kecamatan Asembagus dan kecamatan Banyuputih yang masuk
dalam kategori pencapaian IPM menengah keatas. Sedangkan selebihnya termasuk kecamatan
Besuki termasuk dalam kecamatan dengan status capaian pembangunan manusianya menengah
kebawah.Namun yang patut disyukuri adalah tidak satupun kecamatan di Situbondo yang
terkategori dalam status pembangunan manusia yang rendah.Kemajuan yang dicapai serta
kemampuan kecepatan reduksi shortfall hingga mencapai titik ideal sesungguhnya sangat
tergantung dari komitmen pemerintah daerah Situbondo sendiri untuk dapat meningkatkan
kapasitas dasar penduduk dengan memperlebar pilihan-pilihan mereka yang berdampak pada
peningkatan kualitas hidup.
Jika diamati, capaian IPM tinggi didominasi terutama di wilayah sentra-sentra
pembangunan ekonomi (kecamatan Situbondo, Panji, Asembagus, Panarukan dan Besuki) dan
pendidikan (Kecamatan Situbondo dan Banyuputih).Sedangkan kecamatan yang memiliki
dominasi rendah capaian IPMnya terutama kecamatan yang jauh dari akses yakni kecamatan
Sumbermalang dan Jatibanteng.Stigma pondok pesantren sebagai wilayah terbelakang
terbantahkan dengan capaian IPM yang tinggi terutama di daerah Banyuputih.Namun diduga
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secara umum budaya tidak bersekolah dan beberapa kepercayaan klenik tentang kesehatan di
wilayah tapal kuda Jawa Timur secara umumnya mendukung rendahnya capaian IPM termasuk
di Kabupaten Situbondo.
Disparitas capaian IPM antara kecamatan yang memiliki capaian IPM tertinggi
(Kecamatan Situbondo) dan yang terendah (Kecamatan Sumbermalang) cukup besar yakni 15,68
poin. Hal ini menunjukan adanya kesenjangan pembangunan manusia antar wilayah kecamatan.
Jika kita membagi wilayah kecamatan Situbondo menjadi tiga bagian yakni bagian barat, tengah
dan timur maka disparitas bagian barat Situbondo sebesar 10,07 poin dengan kecamatan tertinggi
adalah kecamatan Besuki dan terendah kecamatan Sumbermalang. Bagian tengah wilayah
Situbondo memiliki disparitas sebesar 7,58 poin dengan kecamatan Situbondo tertinggi dan
kecamatan Bungatan. Dan wilayah bagian timur Situbondo memiliki disparitas pembangunan
manusia sebesar 7,94 poin dengan kecamatan Banyuputih tertinggi dan kecamatan Jangkar yang
terendah. Keadaan tersebut menunjukan bahwa pembangunan manusia di bagian barat wilayah
Situbondo lebih tertinggal dibandingkan dengan wilayah bagian timur dan bagian tengah.
Jika kita melihat dalam dua aspek tinjauan IPM yakni peringkat dan capaian reduksi
shortfall pada masing-masing kecamatan di Situbondo, maka dapat kita simak dalam grafik 5.6
dibawah ini.
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Grafik 5.2
Kwadran IPM dan reduksi Shortfall
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Kecamatan yang tergabung dalam kwadran pertama yakni Kecamatan Situbondo, Panji,
Banyuputih, Asembagus, Besuki dan Banyuglugur merupakan kecamatan yang memiliki
peringkat IPM dan peringkat reduksi shortfall diatas median. Kecamatan-kecamatan yang
tergabung dalam kelompok ini peringkat IPMnya tinggi sekaligus memiliki kecepatan
berakselerasi yang tinggi juga.
Kecamatan yang tergabung dalam kwadran kedua adalah kecamatan Kapongan dan
Suboh. Kecamatan yang tergabung dalam kwadran ini memiliki peringkat capaian IPM tergolong
rendah namun reduksi shortfallnya cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan naik peringkatnya
kecamatan Kapongan satu trip.
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Kecamatan yang tergolong dalam kwadran ketiga adalah kecamatan yang memiliki
capaian IPM rendah sekaligus akselerasinya rendah.Pada kecamatan ini diperlukan intensifikasi
program untuk mempercepat laju pembangunan manusianya.Pada kelompok kecamatan ini jika
tidak diperhatikan secara serius akan membawa dampak yang serius secara keseluruhan bagi
capaian pembangunan manusia sebagai amanah rakyat di Kabupaten Situbondo.
Kecamatan yang tergabung dalam kwadran keempat yaitu Kecamatan Panarukan dan
Kecamatan Bungatan yaitu kecamatan yang memiliki IPM tinggi namun mengalami perlambatan
dalam akselerasi pembangunan manusianya.
5.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo dan empat kabupaten lainnya
Grafik 5.3
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Grafik diatas menggambarkan IPM lima kabupaten terendah di Jawa Timur. Pada tahun
2012 Kabupaten Sampang memiliki IPM paling rendah yaitu 61,67. Disusul Kabupaten
Probolinggo sebesar 64,35, selanjutnya adalah Kabupaten Bondowoso yang memiliki IPM
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sebesar 64,98. Kabupaten Situbondo memiliki IPM sebesar 65,06 sedangkan Kabupaten
Bangkalan memiliki IPM sebesar 65,69
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VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Capaian Kabupaten Situbondo pada tahun 2012 sebesar 65,06 meningkat dari tahun 2011
yaitu sebesar 64,67. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pembangunan manusia di
Kabupaten Situbondo
Capaian IPM tertinggi adalah pada kecamatan kota Situbondo tahun 2012 dengan 72,37
poin. Posisi berikutnya adalah kecamatan Panji dengan 70,64 poin. Sementara itu yang
mengejutkan adalah capaian pembangunan manusia di posisi ketiga adalah kecamatan
Banyuputih (68,26 poin) mengungguli kecamatan Panarukan yang memiliki capaian IPM sebesar
67,86 poin, kecamatan Asembagus (66,55 poin) serta kecamatan Besuki dengan angka IPM
66,71 poin.
Sementara itu tiga kecamatan terendah capaian pembangunan manusianya dibandingkan
kecamatan lain di Situbondo adalah kecamatan Jangkar (60,33 poin), kecamatan Jatibanteng
(57,03 poin) dan kecamatan Sumbermalang (56,54 poin).
Kecamatan Situbondo yang merupakan kecamatan dengan pembangunan manusia
peringkat pertama di Kabupaten Situbondo memiliki keunggulan di semua dimensi
pembangunan manusia.Hal ini dapat dilihat dari semua indeks baik indeks kesehatan,
pendididikan maupun ekonominya menduduki peringkat pertama. Lengkapnya fasilitas
pendidikan, mudahnya akses kesehatan dan perputaran ekonomi yang tinggi sangat mendukung
perluasan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya akan hak-hak tersebut di kecamatan
Kota. Demikian halnya dengan kecamatan Panji yang memiliki peringkat kedua dalam IPM di
Kabupaten Situbondo, Indeks kesehatannya berada di peringkat keempat, indeks pendidikan
peringkat kedua dan indeks ekonomi peringkat ketiga.Dimensi pendidikan di kecamatan Panji
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merupakan dimensi yang paling dominan dibandingkan dengan dimensi pembangunan manusia
lainnya.
Pada tahun 2012 Kabupaten Sampang memiliki IPM paling rendah yaitu 61,67. Disusul
Kabupaten Probolinggo sebesar 64,35, selanjutnya adalah Kabupaten Bondowoso yang memiliki
IPM sebesar 64,98. Kabupaten Situbondo memiliki IPM sebesar 65,06 sedangkan Kabupaten
Bangkalan memiliki IPM sebesar 65,69

6.2 SARAN
Pembangunan wilayah kecamatan second city yaitu Kecamatan Besuki dan Kecamatan
Asembagus perlu lebih ditingkatkan karena peningkatan di kecamatan

tersebut dapat

meningkatkan pembangunan manusianyadan kecamatan disekitarnya.
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