INDEKS DISPARITAS WILAYAH
KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN 2011

Kerjasama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN ANGGARAN 2012

Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011

ISSN
No. Publikasi
Katalog
Ukuran Buku
Jumlah Halaman
Cover

:
:
:
: 17,6 cm x 25 cm
: viii + 37 halaman
:

Editor :
Harsono, SE
Naskah:
Riyanto Tri Susanto, S.ST, M.Si
Prayudho Bagus Jatmiko, S.ST, M.Si (prayudho@bps.go.id)

Kerjasama:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo

Jalan Seruji no3 Situbondo
Telp/Fax : 0338 678774
Email : bappeda@Situbondokab.go.id
dan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo
Jalan Raya Wringin Anom Panarukan
Telp/Fax : 0338 671996
Email : bps3512@bps.go.id

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011

ii

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas taufik dan hidayahNya sehingga
publikasi “Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011” dapat
diterbitkan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang mulai menggeliat
dalam proses pembangunan di Jawa Timur, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang
memadai pada semua sektor yang terarah dan sebaik-baiknya. Untuk itu hasil-hasil
pembangunan seluruh sektor perlu dievaluasi dan dianalisa untuk kemudian dijadikan
masukan bagi perencanaan pembangunan berikutnya. Salah satu indikator yang biasa
digunakan untuk evaluasi dan perencanaan terutama yang berkaitan dengan kesenjangan
antar wilayah adalah Indeks Disparitas Wiilliamson sehingga kualitas pertumbuhan
ekonomi yang dihasilkan dapat dilihat.
Publikasi ini berisi perkembangan dan perbandingan antar wilayah kecamatan di
Kabupaten Situbondo berdasarkan capaian kinerja ekonominya di tahun 2010 dan tahun
2011. Dalam publikasi ini juga terangkum angka disparitas yang berguna untuk melihat
bobot kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Situbondo.
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, Juni 2012
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Situbondo,

H A R S O N O, SE
NIP. 196104281980011001
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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 Disparitas Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011” yang merupakan
indikator kesenjangan antar wilayah yang penting artinya sebagai alat ukur atas hasil
pembangunan terutama yang berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi 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,

Juni 2012

KEPALA BAPPEDA SITUBONDO,

Drs. H. SYAIFULLAH, MM
NIP. 196201101989031019
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Kesenjangan pembangunan wilayah sangat mungkin terjadi ketika terdapat
perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah dan perbedaan seberapa
besar mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Dukungan ketersediaan
infrastruktur di semua kecamatan di Kabupaten Situbondo baik berupa infrastruktur
transportasi, infrastruktur listrik dan energi, infrastruktur telekomunikasi maupun
infrastruktur pelayanan air bersih, akan turut memberi dampak terhadap disparitas
pembangunan wilayah.
Terkait konsep pembangunan tersebut, pendekatan pembangunan infrastruktur
berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan,
infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah, serta
ketersediaan

pengairan

merupakan

prasyarat

keberhasilan

pengelolaan

dan

pemanfaatan SDA khususnya sektor pertanian. Penyediaan infrastruktur yang memadai
merupakan landasan utama pembangunan. Kombinasi faktor SDA dan fasilitas
infrastruktur

yang

dikelola

secara

maksimal

akan

dapat

mempercepat

laju

pembangunan daerah yang pada akhirnya akan mampu menciptakan pemerataan
sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Salah satu alat yang sudah digunakan luas untuk melihat kesenjangan
pembangunan atau disparitas antar wilayah dalam waktu tertentu tersebut adalah
Indeks Disparitas Wilayah atau biasa disebut Indeks Williamson. Oleh karena itu, untuk
Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011

1

memantau pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan tersebut, Pemerintah
Situbondo merasa perlu menyusun publikasi “Disparitas Wilayah Kabupaten Situbondo”
1.2 Tujuan
Secara umum tujuan penyusunan Disparitas Wilayah Kabupaten Situbondo
adalah perencanaan dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mencapai
target pertumbuhan ekonomi.
Adapun secara khusus tujuan dari penyusunan Disparitas Wilayah Kabupaten
Situbondo ini adalah sebagai berikut :
1.

Tersedianya

model

penghitungan

ekonomi

khususnya

untuk

melihat

kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Situbondo.
2.

Tersajikannya Indeks Disparitas wilayah kabupaten Situbondo tahun 2010

3.

Tersajikannya Indeks Disparitas wilayah kabupaten Situbondo tahun 2011

1.3 Sistematika penulisan
Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan yang membahas latar belakang,tujuan, dan sistimatika penulisan
Bab II Konsep Definisi dan Metodologi yang membahas Konsep dan definisi mengenai
pengertian nilai tambah, pendapatan per kapita, kesenjangan serta metodologi
yang meliputi sumber data, metode estimasi investasi, metode penghitungan
disparitas wilayah.
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Bab III

Gambaran Umum Kabupaten Situbondo,yang membahas secara umum
potensi yang ada di Situbondo baik secara ekonomi maupun sosial.

Bab IV

Disparitas Wilayah yang membahas perhitungan hasil perhitungan Indeks
Disparitas wilayah tahun 2010 dan Indeks Disparitas wilayah tahun 2011 serta
kwadran pembagian indeks kesenjangannya.

Bab V

Penutup yang membahas temuan dari penulisan ini dan saran yang bisa
diberikan oleh penulis.
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BAB II
METODOLOGI

2.1 Konsep dan Definisi
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) atas Dasar Harga Pasar
Angka Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dapat diperoleh
dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh
sektor perekonomian diwilayah itu. Nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi
dengan biaya antara (intermediate cost). Nilai tambah bruto disini mencakup
komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan
keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai
tambah bruto masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh
sektor tersebut akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga
pasar.
2.1.2 Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar
Perbedaan antara konsep bruto dan konsep netto, yaitu pada konsep bruto
faktor penyusutan masih termasuk didalamnya, sedangkan pada konsep netto, faktor
penyusutan sudah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga
pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh produk domestik regional netto atas dasar
harga pasar. Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai susut (aus) barang-barang
modal atau pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan,
kendaraan dan sebagainya) yang terjadi selama barang modal tersebut ikut serta dalam
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proses produksi. Jika nilai susut barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi
dijumlahkan, maka hasilnya merupakan “penyusutan”.
2.1.3 Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor
Perbedaan antara konsep biaya faktor dan konsep harga berlaku adalah karena
adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh
pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan,
bea ekspor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan.
Pajak tak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau
pada pembeli sehingga langsung berakibat menaikkan harga barang. Berlawanan
dengan pajak tidak langsung yang berakibat menaikkan harga barang jadi (output),
subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi terutama unit-unit produksi
yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dengan tujuan
untuk menekan atau menurunkan harga sehingga bisa dijangkau atau dibeli
masyarakat luas. Dengan demikian pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai
pengaruh yang berlawanan terhadap harga barang dan jasa (output produksi).
Selisih antara pajak tidak langsung dan subsidi dalam penghitungan pendapatan
regional disebut pajak tidak langsung netto. Bila produk domestik regional netto atas
dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung netto, maka hasilnya adalah
produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor.
2.1.4 Pendapatan Regional
Dari konsep yang diterangkan diatas dapat diketahui bahwa produk domestik
regional netto atas dasar biaya faktor sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktorfaktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di wilayah tersebut. Produk
Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
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domestik regional netto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan
yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang timbul, atau
merupakan pendapatan yang berasal dari wilayah tersebut, akan tetapi pendapatan
yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah tersebut,
sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya
suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi
beroperasi didaerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu
sebagian akan menjadi milik orang luar, yaitu milik orang yang mempunyai modal tadi.
Sebaliknya, kalau ada penduduk daerah ini menanamkan modal di luar daerah, maka
sebagian keuntungan perusahaan tadi akan mengalir ke dalam daerah tersebut dan
menjadi pendapatan daerah pemilik modal tadi. Apabila produk domestik regional netto
atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar dan
ditambah pendapatan yang masuk dari daerah lain, maka hasilnya akan merupakan
jumlah produk domestik regional netto yaitu merupakan pendapatan yang benar-benar
diterima ( income receipt ) oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah tersebut.
Produk regional netto adalah yang sebenarnya merupakan pendapatan regional,
akan tetapi untuk mendapatkan angka-angka tentang pendapatan yang mengalir keluar
atau masuk ini (yang secara nasional dapat diperoleh dari neraca pembayaran luar
negeri) masih sangat sukar diperoleh pada saat ini, hingga produk regional itu terpaksa
belum dapat dihitung dan untuk sementara dalam penghitungan ini produk domestik
regional netto dianggap sebagai pendapatan regional. Bila pendapatan regional dibagi
dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu
pendapatan per kapita.
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2.1.5 Produk Domestik dan Produk Regional
Seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik, tanpa
memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari/atau dimiliki oleh penduduk
daerah tersebut, merupakan produk domestik region yang bersangkutan. Pendapatan
yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan
domestik. Wilayah domestik atau region yang dimaksud adalah yang betul-betul berada
di dalam batas geografis daerah tersebut.
Kenyataan menunjukkan bahwa ada sebagian dari kegiatan produksi yang
dilakukan di suatu daerah, namun beberapa faktor produksinya berasal/ masuk dari
daerah lain dan sebaliknya. Hal ini menyebabkan nilai produksi domestik yang timbul di
suatu daerah bisa tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah
tersebut.
Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antara daerah ini termasuk juga
dari/ keluar negeri yang pada umumnya berupa upah upah gaji, deviden dan
keuntungan, maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.
Produk regional yang dimaksud adalah produk domestik ditambah pendapatan
dari luar daerah dikurangi dengan pendapatan yang dibayar keluar daerah tersebut.
Jadi produk regional merupakan produk yang betul-betul ditimbulkan oleh faktor
produksi yang dimiliki penduduk daerah tersebut.

Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011

7

2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik, tanpa
memperhatikan asal faktor produksinya dimiliki oleh penduduk daerah tersebut atau
bukan yang diasumsikan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk pada regional
tersebut. Jadi Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat menggambarkan
fluktuatif kesenjangan pembangunan terhadap kapitanya.
2.1.7 Disparitas Wilayah

Rangkaian berbagai penelitian tentang kesenjangan atau disparitas ditandai oleh
tonggak-tonggak temuan. Kuznets (1954) tercatat sebagai salah satu peneliti awal
dalam meneliti disparitas. Ia meneliti disparitas di berbagai negara secara crosssectional dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan
rata-rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat
kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga
meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan
akan turun kembali.

Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada disparitas
antar wilayah di dalam negara. Williamson menghubungkan disparitas pendapatan ratarata antar wilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah.
Penelitian Williamson ini yang kemudian banyak diadopsi untuk mengukur disparitas
suatu wilayah regional tertentu. Di Indonesia BPS menggunakan pendekatan PDRB
perkapita untuk melihat disparitas antar wilayah berdasarkan hasil pembangunannya.
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Disparitas

antar

wilayah

yang

dimaksud

dalam

tulisan

ini

adalah

ketidakmerataan dalam hal penguasaan sumber daya alam atau sumber penerimaan
antara kecamatan satu dan kecamatan lainnya, dan juga perkembangan sektor-sektor
ekonomi setempat. Untuk penghitungan indeks disparitas wilayah ini, sumber data yang
digunakan adalah PDRB per kapita yang koefisien variasinya diberi penimbang proporsi
jumlah penduduk masing-masing kecamatan terhadap total penduduk dalam kabupaten
di Situbondo.

2.2 Metodologi
2.2.1. Sumber Data
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kesenjangan antar wilayah
di Kabupaten Situbondo digunakan data penunjang yang diperoleh dari :
1. Hasil Survei khusus
-

Survei Khusus Pendapatan Regional

-

Survei Khusus Lembaga Non Profit

-

Survei Khusus Pembentukan Modal Tetap

-

Survei Sosial Ekonomi Nasional

2. Data Sekunder
-

Registrasi Penduduk

-

Data penunjang lainnya dari dinas/instansi terkait
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2.2.2. Metode Penghitungan PDRB
Dari segi produksi, produk regional merupakan jumlah nilai produk akhir atau
nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki
oleh penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dari segi pendapatan,
pendapatan regional merupakan jumlah pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh
faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah yang ikut serta dalam proses
produksi dalam jangka waktu tertentu. Dari segi pengeluaran, pengeluaran regional
merupakan jumlah pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang
tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok
dan ekspor netto.
Beberapa istilah yang berhubungan penghitungan PDRB, yaitu output, biaya
antara (intermediate cost) dan nilai tambah bruto/ NTB (gross value added).
Output
Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode
tertentu. Pada dasarnya diperoleh dari dari perkalian kuantum produksi ( Q ) dan
harga ( P ). Dengan demikian besaran output diperoleh dengan rumus,

Output =

Q

x

P
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Biaya Antara
Biaya antara merupakan nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai bahan
untuk memproduksi output dan terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang
digunakan di dalam proses oleh unit-unit produksi dalam domestik tertentu pada waktu
tertentu (biasanya satu tahun).
Nilai Tambah Bruto
Nilai Tambah Bruto (NTB) merupakan hasil pengurangan dari nilai output dengan
biaya antaranya, atau apabila dirumuskan menjadi :

NTB = Output - Biaya Antara

NTB atau nila tambah bruto tidak lain merupakan penjumlahan dari seluruh
besaran nilai tambah bruto dari seluruh unit produksi yang berada pada region tertentu
dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.
Dengan demikian pengertian total output dalam suatu wilayah merupakan
penjumlahan dari seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) dari seluruh proses produksi,
bukan penjumlahan dari seluruh outputnya sebab terdapat inter-relasi antara satu
proses produksi yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, produksi pisang akan
menjadi input antara bagi industri pisang goreng, industri kripik dan sebagainya. Oleh
karena itu, apabila dijumlahkan seluruh output dari semua proses produksi, akan terjadi
penghitungan ganda/ duplikasi. Jelaslah, bahwa yang dihitung bukanlah outputnya
tetapi nilai tambah (NTB).
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PDRB terdiri atas dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar
harga konstan pada suatu tahun dasar. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Pada penyajian atas dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas
dasar harga

yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai

produksi dan biaya antara, maupun pada penilaian komponen pengeluaran Produk
Domestik Regional Bruto;
b.

Pada penyajian atas dasar Harga Konstan suatu tahun dasar, semua agregat
pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahu dasar (dalam publikasi
ini harga konstan didasarkan pada harga tahun 2000). Harga yang digunakan
adalah harga tetap, maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata
disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung
fluktuasi harga.

2.2.3. Metode Penghitungan Disparitas Wilayah
Salah satu alat untuk mengukur ketimpangan antarwilayah di suatu Kabupaten
dalam waktu tertentu dapat digunakan Indeks Disparitas Wilayah atau Indeks
Ketimpangan Williamson.
Rumusnya:

1  17
2 P 
IW 
   yi  y  . i 
y  i 1
P
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Dimana :
IW

= Indeks Williamson

yi

= PDRB per kapita Kecamatan- i

y

= rata-rata PDRB per kapita di Kabupaten Situbondo

Pi

= jumlah penduduk Kecamatan- i

P

= jumlah penduduk Kabupaten Situbondo

Analisis lebih mendalam terhadap indeks disparitas wilayah ini, ditampilkan pula
dalam bentuk diagram empat kuadran. Sumbu vertikal menggambarkan tingkat
pertumbuhan ekonomi sedangkan sumbu horizontal menggambarkan rata-rata PDRB
per kapita. Posisi masing-masing daerah pada salah satu kuadran tergantung pada nilai
PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhannya.
i).

Kuadran I

: posisi daerah-daerah dengan nilai PDRB per kapita dan tingkat
pertumbuhan yang lebih tinggi.

ii). Kuadran II

: posisi daerah-daerah dengan nilai PDRB per kapita lebih
rendah tetapi tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.

iii). Kuadran III : posisi daerah-daerah dengan PDRB per kapita dan tingkat
pertumbuhan yang lebih rendah.
iv). Kuadran IV : posisi daerah-daerah dengan PDRB per kapita tinggi tetapi
tingkat pertumbuhan yang lebih rendah.
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BAB III
GAMBARAN UMUM SITUBONDO

2.1

Wilayah
Situbondo merupakan kabupaten
di Provinsi Jawa Timur, yang terletak di
pantai utara (pantura) dibagian timur
Povinsi Jawa Timur.Secara astronomis
kabupaten ini terletak di antara 7 35’ 7 44’ Lintang Selatan dan 113 30’ 114 42’ Bujur Timur.
Letak Kabupaten Situbondo, 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.
Temperatur di di Situbondo lebih kurang berada diantara 26,20 0C – 30,500C
dengan curah hujan rata-rata 112,46mm per tahunnya. Kabupaten Situbondo berada
pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan air laut. Keadaan tanah menurut
teksturnya, pada umumnya tergolong sedang 96,26 persen, tergolong

halus

2,75

persen dan tergolong kasar 0,99 persen
Drainase tanah tergolong tidak tergenang sebanyak 99,42 persen, drainase
tanah tergolong kadang-kadang tergenang

0,05 persen dan drainase tanah tergolong
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selalu tergenang 0,53 persen. Jenis tanah daerah ini berjenis antara alain alluvial.
Regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol, serta andosol
Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km2 atau 163.850 ha, bentuknya
memanjang dari Barat ke Timur lebih kurang 150 Km. Secara administrasi Kabupaten
Situbondo terdiri dari 17 kecamatan dan 136 desa/kelurahan. Kecamatan Banyuputih
merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Situbondo dengan luas

481,67 km2.

Kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Besuki dengan luas
26,41 km2.
Sementara itu Topografi

wilayah di Situbondo terdapat 13 kecamatan yang

memiliki pantai. Sedangkan dari 136 desa di Situbondo terdapat 35 desa yang memiliki
batas desa berbatasan langsung dengan garis pantai, atau yang biasa disebut desa
pantai. Berdasarkan hasil pendataan Podes 2011 terdapat 105 desa yang dilalui aliran
sungai.
Selain sebagai wilayah pantai, Situbondo juga merupakan wilayah dengan
geografis dominan kehutanan. Tercatat sekitar 73 407 ha atau 44,80 persen wilayahnya
merupakan wilayah dengan penggunaan kehutanan.
2.2 Penduduk
Hasil Sensus Penduduk 2010, Kabupaten Situbondo tahun 2010

berjumlah

647.619 jiwa, yang terdiri dari 315.912 penduduk laki-laki dan penduduk perempuan
sejumlah 331.707 penduduk. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan
atau sex rasio sebesar 95,24 persen.
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Grafik 3.1 : Piramida Penduduk Kabupaten Situbondo

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo

Komposisi penduduk di Kabupaten Situbondo pada tahun 2010 cenderung
mengikuti pola stasioner. Jumlah penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun sampai 4549 tahun berada dalam rentang yang tidak lebar yaitu antara 46.276 sampai 52.467.
Bahkan empat kelompok umur paling bawah semakin ke bawah semakin turun.
Distribusi penduduk di Situbondo terkonsentrasi pada enam kecamatan yang
memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Panji, Besuki, Panarukan, Banyuputih,
Asembagus dan Situbondo.Ada hal menarik mengapa kecamatan tersebut memiliki
jumlah penduduk yang besar yaitu wilayah tersebut telah berkembang dari jaman
dahulu.Seperti adanya Pondok Pesantren, Sentra Industri Gula dan pelabuhan.
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Tabel 3.1
Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2010 (jiwa)
Kecamatan

Jumlah
penduduk

Kecamatan

Jumlah
penduduk

Sumbermalang

26.319

Situbondo

46.854

Jatibanteng

21.847

Mangaran

31.937

Bannyuglugur

22.443

Panji

68.286

Besuki

61.211

Kapongan

36.990

Suboh

26.186

Arjasa

39.708

Mlandingan

22.371

Jangkar

36.321

Bungatan

24.417

Asembagus

47.256

Kendit

28.172

Banyuputih

54.267

Panarukan

53.034

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo

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 395,25 jiwa per kilometer persegi.
Pertumbuhan penduduk Situbondo terus menurun antara tahun 1969 hingga
tahun 2000 sebesar 1,14 persen pada tahun 1969-1980, kemudian 0,90 persen untuk
tahun 1980-1990 dan 0,43 persen pada tahun 1990 – 2000. Namun perlambatan
penurunan pertumbuhan penduduk tersebut tersebut tidak berlanjut karena antara
tahun 2000 – 2010 mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk menjadi sebesar
0,81persen.
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Tabel 3.2
Kepadatan Penduduk 1969-2010 (jiwa/km2)
Tahun

Kepadatan Penduduk

1969

282,71

1980

320,29

1990

350,16

2000

365,66

2006

385,17

2007

387,78

2008

390,37

2009

392,93

2010

395,25

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo

2.3 Pendidikan
Indikator untuk mengetahui kualitas SDM suatu daerah tercermin dari rata-rata
jenjang pendidikan penduduknya. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan
Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan pendidikan yang baik, maka kemampuan

bertindak dan bernalar dapat terproses sedemikian rupa sehingga diharapkan akan
memiliki pertimbangan yang komprehensif dalam mengambil keputusan. Sejalan
dengan hal tersebut diatas, dengan tingkat pendidikan yang tinggi pada suatu
masyarakat diharapkan akan meningkatkan produktifitas ekonominya yang pada
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gilirannya akan berpengaruh pada lebih banyaknya pilihan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

– piilhan untuk

Salah satu usaha pemerintah

dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan SDM adalah meningkatkan sarana
dan kualitas layanan pendidikan dengan mencanangkan program wajib belajar 12
tahun, dan membuka akses yang semakin luas agar pemerataan pendidikan dapat
diwujudkan. Program ini diharapkan dapat memacu terciptanya kualitas sumber daya
manusia yang siap bersaing dalam era globalisasi
Angka buta huruf penduduk sangat tinggi di Situbondo, sekitar 20,32 persen
penduduk tidak dapat membaca dan menulis.

Angka buta huruf untuk laki – laki

berkisar 15 persen sedangkan perempuan 25,49 persen. Namun demikian angka buta
huruf tersebut turun dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya yang berjumlah
21,95 persen.
Gambaran mengenai peningkatan mutu sumber daya manusia selain dari angka
rata-rata lama sekolah juga dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk
Situbondo. Penduduk Situbondo yang menamatkan pendidikan Sekolah Dasar atau
yang sederajat tahun 2010 adalah 33,00 persen, sedangkan penduduk Situbondo yang
menamatkan jenjang pendidikan SLTP atau yang sederajat tahun 2010 adalah 13,32
persen, dan penduduk yang menamatkan pendidikan SLTA sebesar 7,32 persen, SMK
sederajat 1,91 persen dan perguruan tinggi 2,58 persen. Sementara itu penduduk
Situbondo yang tidak pernah/belum pernah sekolah adalah 19,17 persen dan yang
belum tamat Sekolah Dasar berkisar pada 22,69 persen
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Untuk

melihat

seberapa

banyak

penduduk

usia

sekolah

yang

sudah

memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari penduduk yang masih
sekolah pada umur tertentu

yang

dikenal dengan

angka partisipasi sekolah.

Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di
bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan
pelayanan pendidikan.

Grafik 3.2
Struktur Pendidikan di Kabupaten Situbondo

1.91
7.32

2.58

19.17

Tidak/belum pernah sekolah
Tidak/belum tamat SD

13.32

SD/MI
SLTP
22.69

SMU
SMK
PT

33

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo

2.4 Kesehatan
Salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia adalah kualitas fisik
penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang
digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan
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angka harapan hidup. Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi
kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka
kesakitan dan status gizi. Sedangkan untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya
peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan
bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh
karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan
melalui

pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana

prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh
masyarakat perlu mendapat perhatian utama.
Menurunnya angka kematian bayi dan naiknya angka harapan hidup
sesungguhnya mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan penduduk
Situbondo. Angka kematian bayi berdasarkan estimasi adalah sebesar 57,74 artinya
rata – rata terdapat 58 kematian bayi per 1000 kelahiran pada tahun 2009 dan menjadi
56,45 atau rata – rata terdapat 57 kematian bayi per 1000 kelahiran pada tahun 2010.
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Situbondo yang
ditandai dengan turunnya angka kematian bayi dan meningkatnya usia harapan hidup
menunjukan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan di Situbondo yang perlu
dipertahankan dan ditingkatkan agar kesejahteraan kesehatan masyarakat Situbondo
dapat setara dengan daerah lain di Indonesia. Angka harapan hidup masyarakat
Situbondo tahun 2009 adalah 63,02 tahun dan naik menjadi 63.19 tahun yang berarti
seorang bayi yang dilahirkan pada tahun 2010 diperkirakan akan dapat hidup hingga
usia 63,19 tahun. Jaminan lamanya usia tersebut menunjukan kualitas derajat
kesehatan di Situbondo.
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Grafik 3.3
Perkembangan Infant Mortality Rate (IMR) di Kabupaten Situbondo
Tahun 2006 –2010
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57.95
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54
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Sumber: BPS Kabupaten Situbondo

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan
penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan, yaitu
persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. Persentase penduduk
yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya pada tahun 2010
mengalami penurunan dibandingkan dengan keadaan yang sama pada tahun 2009.
Tercatat 20,13 persen penduduk mengalami gangguan kesehatan pada tahun 2009 dan
turun menjadi 16,15 persen pada tahun 2010. Sementara jumlah hari sakit yakni
mereka yang mengeluh sakit dan terganggu aktifitasnya 40,49 persen berada pada
modus 4 – 7 hari dan 40,14 persen kurang dari 4 hari.
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2.5 Perumahan dan Permukiman
Manusia membutuhkan perumahan disamping sebagai tempat untuk berteduh
atau berlindung, baik dari hujan maupun panas, rumah juga diperlukan untuk memberi
rasa aman penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan.Rumah menjadi tempat
berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan
keluarga.Rumah

dapat

dijadikan

sebagai

salah

satu

indikator

kesejahteraan

pemiliknya.Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera
rumah tangga

yang

menempati

rumah

tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat

mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai
rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan juga tempat
penampungan kotoran akhir.
Pada tahun 2010 sebesar 95,46 persen rumah tangga menggunakan sumber
penerangan listrik berasal dari PLN. Sedangkan tempat tinggal yang menggunakan
sumber penerangan non PLN adalah sangat kecil. Selebihnya adalah rumah tangga
dengan

fasilitas

tempat

tinggalnya

tanpa

sumber

penerangan

listrik.Mereka

menggunakan sumber penerangan dari petromak atau aladin atau pelita atau obor atau
sumber penerangan lainnya.
Tabel 3.3
Persentase Sumber Penerangan Tahun 2010
Sumber Penerangan
(1)
Listrik PLN
Listrik Non PLN
Petromak/Aladin
Pelita/Sentir/obor
Lainnya

Persentase Sumber
Penerangan Rumah Tangga
(2)
95,46
3,01
0,00
1,53
0,00
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Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam
kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama

untuk

keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih
yang terus menerus diupayakan pemerintah. Di Kabupaten Situbondo pada tahun 2010
rumah tangga yang

sumber

air

bersihnya

menggunakan leding (termasuk air

dalam kemasan) baru 12,09 persen. Sebagian besar rumah tangga mengfasilitas
pompa (33,49 persen) dalam tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih
yang terutama digunakan untuk keperluan minum dan masak. Sedangkan 30,74 persen
rumah tangga menggunakan sumur terlindung sebagai keperluan utama untuk minum
dan masak dan 5,25 persen untuk menggunakan sumur tidak terlindung.
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BAB IV
DISPARITAS WILAYAH SITUBONDO

4.1 Struktur Ekonomi
Secara garis besar sektor sektor ekonomi tersebut dapat dikelompok kan
kedalam tiga kolompok besar yaitu sektor primer (pertanian dan penggalian), sektor
Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih dan konstruksi), sektor
Tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan,
Persewaan, Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa). Komposisi PDRB menunjukkan kenaikan
dan penurunan/pergeseran/struktur ekonomi masing-masing sektor dan sub sektor
ekonomi. Pergeseran struktur ekonomi umumnya terjadi karena beberapa hal, antara
lain : keterbatasan lahan yang dibutuhkan untuk tumbuhnya sektor primer,
kecendrungan pola usaha/kegiatan ekonomi masyarakat menuju sektor sekunder dan
tersier.
Dari distribusi PDRB kabupaten Situbondo pada tabel 4.1 di bawah. Sektor
Primer mengalami penurunan sebesar 1,49 persen poin dari tahun sebelumnya yaitu
dari 33,84 persen tahun 2010 menjadi 33,34 persen tahun 2011. Sektor sekunder juga
mengalami peningkatan sebesar 1,11 persen dari tahun sebelumnya yaitu dari 13,83
persen (tahun 2010) menjadi 13,99Persen (tahun 2012). Sektor tersier mengalami
peningkatan sebesar 0,67 persen dari tahun sebelumnya yaitu dari 5,33 persen
(tahun2010) menjadi 52,67 persen ( tahun 2011). Dari data tersebut dapat disimpulkan
bahwa di Kabupaten Situbondo tidak menunjukkan pergeseran struktur ekonomi yang
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cukup berarti. Peningkatan/penurunan kelompok sektor tersebut sangat kecil sekitar
satu persen.
Tabel 4.1 Distribusi PDRB Kabupaten Situbondo menurut Sektor
Tahun 2010 dan 2011 (persen)

Kelompok Sektoral

2010

2011

1.

Sektor Primer

33,84

33,34

2.

Sektor Sekunder

13,83

13,99

3.

Sektor Tersier

52,33

52,67

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

Sedangkan struktur ekonomi menurut kecamatan dapat dilihat pada pada tabel
4.2 dibawah, dimana, persebaran struktur ekonomi pada masing – masing kecamatan
menunjukan perbedaan yang signifikan. Kecamatan dengan daya dukung sektor primer
terbesar adalah kecamatan Arjasa (55,45 persen), Kecamatan Banyuputih (50,46
persen) dan kecamatan Jangkar sebesar 47,03 persen. Sedangkan yang paling kecil
adalah kecamatan kota Situbondo sebesar 10,44 persen. Pada kecamatan tersebut
dominasi terutama sektor pertanian sangat besar dalam struktur perekonomian di
kecamatan tersebut.
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Tabel 4.2
Distribusi PDRB adhb per Kecamatan menurut Kelompok Sektoral
Tahun 2011 (persen)

Kelompok Sektoral (persen)
No
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kecamatan

PDRB adhb (Rp)

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

(3)
260,855.16
257,795.37
286,275.96
818,701.09
338,880.03
327,627.21
265,971.13
352,593.35
759,822.12
1,016,748.88
468,519.71
1,060,065.97
622,016.42
508,275.30
457,183.11
1,017,029.69
464,592.39

Primer

Sekunder

Tersier

(4)
35.29
40.87
42.01
25.30
35.10
45.87
39.67
47.00
39.29
10.44
32.29
20.65
28.21
55.45
47.03
34.55
50.46

(5)
9.49
7.24
11.48
9.74
15.86
8.86
7.65
8.59
18.79
10.90
10.18
15.22
37.27
5.80
6.43
21.11
9.09

(6)
55.22
51.89
46.50
64.96
49.03
45.27
52.68
44.41
41.91
78.67
57.52
64.12
34.51
38.75
46.54
44.35
40.45

Sumber : BPS Situbondo

Sektor sekunder terbesar terletak pada kecamatan Kapongan (37,27 persen)
kemudian kecamatan Asembagus (21,11 persen) dan kecamatan Panarukan (18,79
persen). Kecamatan yang terbesar pada kelompok sektor sekunder ini terutama
didukung oleh adanya Industri besar dan sedang yang cukup dominan. Di kecamatan
Kapongan terdapat industri pembekuan skala besar dengan tenaga kerja mencapai
seribu orang. Sementara di Asembagus terutama didukung oleh Industri-Industri milik
pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah yang disupport hasil pertanian juga
dari kecamatan di sekitar Asembagus.
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Sedangkan kecamatan dengan kelompok sektoral tersier tertinggi di Kabupaten
Situbondo adalah kecamatan kota Situbondo (78,67 persen), Kecamatan Besuki (64,96
persen) dan kecamatan Panji (64,12 persen). Kecamatan tersebut memiliki ciri khas
ekonomi yang tentu berbeda dengan kecamatan dengan dominasi kelompok sektoral
primer. Pusat perputaran ekonomi seperti perdagangan, keuangan, transportasi,
telekomunikasi serta jasa-jasa baik jasa swasta maupun pemerintahan terpusat di
kecamatan- kecamatan tersebut.

4.2 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2011 tertinggi adalah Kecamatan
Situbondo yang mencetak angka pertumbuhan sebesar 8,50 persen, disusul kecamatan
Besuki (8,49 persen), Kecamatan Panji (7,88 persen), kecamatan Asembagus (7,25
persen) dan kecamatan Kapongan (6,36 persen). Kelima kecamatan tersebut memiliki
angka pertumbuhan diatas pertumbuhan Kabupaten sebesar 6,31 persen. Gambaran
lengkap pertumbuhan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini. Sedangkan kecamatankecamatan yang memiliki angka pertumbuhan terendah antara lain kecamatan
Bungatan (4,44,persen), kecamatan Banyuputih (4,43 persen), kecamatan Arjasa (4,31
persen) dan yang terendah kecamatan Kendit dengan persentase pertumbuhan
sebesar 4,29 persen.

Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011

28

Tabel 4.3
Pertumbuhan Ekonomi per Kecamatan dan
Peranan Sektor Terbesar, Tahun 2011

No
(1)
1

Kecamatan

Pertumbuhan
Ekonomi (Persen)

Peranan Sektor terbesar
Pertama

Kedua

Ketiga

(4)

(5)

PERDAG., HOTEL &
RESTORAN

PERTANIAN

(6)
JASA-JASA

PERDAG., HOTEL
& RESTORAN
PERDAG., HOTEL
& RESTORAN

(2)
Sumbermalang

(3)
5.60

2

Jatibanteng

6.11

PERTANIAN

3

Banyuglugur

5.37

PERTANIAN

4

Besuki

8.49

PERTANIAN

PENGANGKUTAN
& KOMUNIKASI

5

Suboh

5.15

PERDAG., HOTEL &
RESTORAN
PERDAG., HOTEL &
RESTORAN

PERTANIAN

KONSTRUKSI

6

Bungatan

5.16

PERTANIAN

JASA-JASA

7

Mlandingan

4.44

PERTANIAN

8

Kendit

4.29

PERTANIAN

9

Panarukan

4.98

PERTANIAN

PERDAG., HOTEL
& RESTORAN
PERDAG., HOTEL
& RESTORAN
PERDAG., HOTEL
& RESTORAN
PERDAG., HOTEL
& RESTORAN

10

Situbondo

8.50

11

Mangaran

5.47

12

Panji

7.88

13

Kapongan

6.36

PERDAG., HOTEL &
RESTORAN
PERDAG., HOTEL &
RESTORAN
PERDAG., HOTEL &
RESTORAN
INDUSTRI
PENGOLAHAN

14

Arjasa

4.31

PERTANIAN

15

Jangkar

4.58

PERTANIAN

16

Asembagus

7.25

17

Banyuputih

4.43

JASA-JASA
PERTANIAN
PERTANIAN
PERTANIAN

JASA-JASA
KONSTRUKSI

JASA-JASA
JASA-JASA
INDUSTRI
PENGOLAHAN
INDUSTRI
PENGOLAHAN
PENGANGKUTAN
& KOMUNIKASI
INDUSTRI
PENGOLAHAN
PERDAG., HOTEL
& RESTORAN

PERDAG., HOTEL
& RESTORAN
PERDAG., HOTEL
& RESTORAN

JASA-JASA

PERDAG., HOTEL &
RESTORAN

PERTANIAN

INDUSTRI
PENGOLAHAN

PERTANIAN

PERDAG., HOTEL
& RESTORAN

JASA-JASA

JASA-JASA

Sumber : BPS Situbondo

Sebagian besar diantara kecamatan – kecamatan dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi rendah adalah kecamatan dengan peranan sektor terbesar, atau potensi
dalam struktur ekonominya adalah pada sektor pertanian. Sektor pertanian di Situbondo
pada tahun 2011 kurang memberikan daya dukung yang signifikan pada pertumbuhan
ekonomi di Situbondo. Hal ini akan berpengaruh pada kesenjangan antar wilayah di
tahun 2011.
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4.3 Disparitas Wilayah
Dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan penduduk, Pemerintah Kabupaten
Situbondo berupaya memacu kegiatan ekonomi di seluruh sektor. Hasil kegiatan
ekonomi tersebut diharapkan nantinya menghasilkan pertumbuhan ekonomi (atau yang
disebut program pro growth) dan, selanjutnya dapat menciptakan kesempatan kerja
yang seluas-luasnya kepada masyarakat (pro job). Melalui kesempatan kerja itu
diharapkan

dapat

dinikmati

hasilnya

oleh

masyarakat

dengan

bertambahnya

pendapatan mereka sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, tidak
terkecuali bertambahnya pendapatan pada masyarakat yang bergolongan pendapatan
rendah (pro poor). Tetapi paradoks muncul, saat dipacu pembangunan di masingmasing daerah disisi yang lain muncul ketimpangan antar daerah. Kondisi ini muncul
karena karakteristik, volume kegiatan dan percepatan perekonomian antar daerah
berbeda-beda dan, sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasana di
masing-masing Kecamatan. Untuk kecamatan maju yang mempunyai sarana dan
prasana cukup lengkap seperti kecamatan kota Situbondo, kecamatan Panji,
Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Besuki dapat diandalkan sebagai daerah
tujuan usaha (terutama yang sektor tersiernya tinggi) bagi para pelaku ekonomi. Wajar,
jika kecamatan – kecamatan tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi dan menjadi
pusat pertumbuhan dibandingkan kecamatan yang lain di Kabupaten Situbondo. Maka
jika kecamatan lain tidak berbenah diri, kecepatan pembangunannya akan semakin
tertinggal dan kesenjangan ekonomi antar wilayah atau yang dikenal sebagai disparitas
antar wilayah akan semakin menganga.

Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011

30

Untuk menyempitkan disparitas antar wilayah ini perlu kerja keras, inisiatif dan
kreatifitas Pemerintah Daerah Situbondo dalam memanfaatkan segala potensi yang
ada untuk meningkatkan ekonominya. Sebagai contoh, Kecamatan Bungatan dengan
Pantai Pasir Putihnya seharusnya mampu menyulap daerah itu menjadi lebih dinamis
sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tidak hanya di sektor
pariwisata tetapi juga sektor lainnya seperti konstruksi (real estate) dan perdagangan.

Tabel 4.4
Indeks Williamson Situbondo
Tahun 2010-2011*
Indeks
Williamson

Perubahan
(persen)

(1)

(2)

(3)

2010

244,13

2011**

252,05

Tahun

Terdapat beberapa cara untuk mengukur
disparitas antar wilayah secara statistik. Salah
satu penghitungannnya ditunjukkan oleh indeks
disparitas Williamson yang mendasarkan pada
varians tertimbang dari pendapatan per kapita

3,246015

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo
Keterangan: **) Angka Sangat Sementara

masing-masing wilayah. Semakin besar angka
indeks Williamson ini berarti semakin melebar
kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut.

Sebaliknya, semakin kecil indeks ini, semakin mengecil kesenjangan antar wilayahnya.
Perkembangan yang kurang menggembirakan (2010–2011) ditunjukan dari indeks
Williamson Situbondo yang mengalami kecenderungan semakin tinggi. Indeks
Williamson pada tahun 2010 bernilai 244,13 dan ditahun 2011 sebesar 252,05 atau
terjadi kenaikan sebesar 3,25 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kegiatan ekonomi di Situbondo yang sangat dinamis dan dapat dapat dilihat dari
pertumbuhan ekonomi yang tinggi yakni 6,31 persen di tahun 2011 tidak diimbangi oleh
kualitas pembangunan itu sendiri, hal ini dapat diketahui dari semakin tingginya
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disparitas wilayah di kabupaten Situbondo yang mengindikasikan ketidakmerataan
sumberdaya dan output pembangunan pada kecamatan di Situbondo.
Ukuran disparitas antar kecamatan juga dapat dilihat dari keterbandingan relatif
angka PDRB per kapita kecamatan dengan rata-rata pada Kabupaten Situbondo.
Penyajian angka ini berupa ranking PDRB per kapita, yang dapat dimanfaatkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagai referensi memacu Kecamatan –
kecamatannya

menjadi lebih baik dan pada

gilirannya

memperbaik

kualitas

pembangunan serta memacu pertumbuhan ekonomi.
Secara umum, pengelompokan kecamatan yang dibagi berdasarkan 3 kategori :
(i) Kecamatan dengan PDRB per kapita nomor urut 1 sampai 5 dan atau 6 adalah
kabupaten/kota berkategori PDRB per kapita tinggi, karena diatas rata – rata
Kabupaten;
(ii) Kecamatan dengan PDRB per kapita nomor urut 5 dan atau 6 sampai no urut 11
adalah Kecamatan berkategori PDRB per kapita sedang;
(iii) Kecamatan dengan PDRB per kapita nomor urut 11 sampai 17 adalah
Kecamatan berkategori PDRB per kapita rendah.
Dari tabel keterbandingan relatif diketahui bahwa posisi Kecamatan yang
tergolong mempunyai PDRB per kapita yang tinggi atau di atas Kabupaten Situbondo
tahun 2011 adalah Kecamatan Kota Situbondo, Asembagus, Kapongan, Panji dan
Mangaran. Sedangkan Kecamatan Panarukan di Tahun 2010 masuk dalam kelompok
diatas namun di tahun 2011 turun pada kelompok PDRB perkapita menengah karena
berada dibawah rata – rata Kabupaten. Kecamatan yang berada di kelompok
menengah antara lain Kecamatan Panarukan, Bungatan, Besuki, Subih, Arjasa dan
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Banyuglugur. Sedangkan Kecamatan dengan Klasifikasi rendah adalah kecamatan
Jangkar, Kendit, MLandingan, Jatibanteng, Sumbermalang dan Banyuputih.

Tabel 4.5
Urutan Perbandingan Relatif PDRB perkapita Kecamatan Terhadap
PDRB perkapita Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 - 2011

No

Kecamatan

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

2010
(3)
19.13
19.00
14.90
13.74
13.25
12.80
12.78
12.18
11.76
11.63
11.52
11.47
11.33
11.30
10.65
10.57
8.93
7.70

NO

Kecamatan

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

2011
(6)
21.60
21.45
16.70
15.36
14.58
14.24
14.17
13.34
13.25
12.86
12.74
12.64
12.54
12.48
11.88
11.77
9.90
8.45

Selain itu keterbandingan Keterbandingan antar Kecamatan juga bisa dilihat dari
perbandingan absolutnya. Perbandingan ini dilakukan dengan cara menyajikan
perbandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan nilai PDRB per kapita Kecamatan
kota terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita Kabupaten
Situbondo.
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Penyajian perbandingan absolut antar daerah ini dibagi menjadi empat kuadran,
sehingga tampak penyebaran masing-masing daerah, mana saja daerah yang
mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diikuti PDRB per kapita yang tinggi
pula atau sebaliknya. Secara rinci pengelompokan perbandingan absolut antar daerah
dikelompokkan menjadi empat kuadran sebagai berikut:
i).

Kuadran I ditempati Kecamatan yang pertumbuhan ekonominya lebih cepat
dibanding pertumbuhan Kabupaten Situbondo dan mempunyai PDRB per kapita
yang juga lebih besar dibanding PDRB per kapita Kabupaten Situbondo. Pada
tahun 2011 adalah Kecamatan Kota Situbondo, Panji, Asembagus, dan Kapongan
berada pada kuadran I.

ii).

Pada kuadran II ditempati Kecamatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih
cepat dibanding pertumbuhan Kabupaten Situbondo, tetapi PDRB per Kapitanya
lebih rendah daripada rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Situbondo, yakni
kecamatan Besuki.

iii).

Kecamatan yang menempati kuadran III mempunyai PDRB per kapita lebih kecil
dibanding PDRB per kapita Kabupaten Situbondo dan pertumbuhan ekonominya
juga lebih lambat dibanding pertumbuhan Kabupaten Situbondo. Kecamatan yang
struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian banyak yang
menempati kuadran ini. Situbondo sebagai sebuah Kabupaten di Jawa Timur juga
menempati posisi pada kuadran ini dibandingkan dengan Kabupaten lain. Sebuah
terobosan arah pembangunan yang signifikan perlu terus dicari untuk mengejar
ketertinggalan daerah-daerah ini dengan daerah-daerah lain yang lebih maju di
Jawa Timur. Kecamatan yang tergabung dalam kuadran ini juga cukup besar dan
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dominan di Kabupaten Situbondo yakni kecamatan Jatibanteng, Sumbermalang,
Banyuglugur, Mlandingan, Suboh, Panarukan, Jangkar, Bungatan, Banyuputih,
Arjasa dan Kendit.
iv).

Kecamatan yang mempunyai PDRB per Kapita yang tinggi tetapi tumbuhan
ekonomi yang lebih lambat dibanding Kabupaten Situbondo menempati kuadran
IV. Adalah kecamatan Mangaran.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penulisan ini antara lain :
 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo tahun 2011 cukup tinggi yakni
6,31 persen, dengan perbedaan pertumbuhan antar kecamatan yang cukup
tinggi. Kecamatan kota Situbondo adalah kecamatan dengan pertumbuhan
ekonomi tertinggi yakni sebesar 8,50 persen sedangkan kecamatan kecamatan
Kendit merupakan kecamatan dengan pertumbuhan terendah yakni 4,29 persen.
 Kecamatan dengan Penyumbang PDRB adhb terbesar adalah kecamatan Panji
sebesar 1,06 Trilyun rupiah dan terendah adalah kecamatan Jatibanteng
sebesar 257 milyar rupiah.
 Kecamatan dengan tingkat pertumbuhan rendah dan PDRB perkapita rendah
didominasi oleh kecamatan dengan struktur ekonomi pertanian.
 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi oleh kualitas pembangunan
yang baik ditandai dengan semakin tingginya kesenjangan pembangunan akibat
kesenjangan sumberdaya dan output pembangunan di kabupaten Situbondo.

5.2 Saran
Saran yang diberikan antara lain :

Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011

36

 Sumberdaya yang dikucurkan dalam proses pembangunan di Situbondo harus
menitik beratkan kepada skala prioritas pembangunan terutama pada wilayah
dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan perkapita yang rendah
untuk memacu peningkatan capital di wilayah tersebut sehingga dapat
meminimalkan kesenjangan ekonomi di Situbondo di masa mendatang.
 Prioritas pembangunan terutama pada sektor lapangan usaha yang dapat
memacu pertumbuhan kapital di setiap kecamatan.
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