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KATA PENGANTAR
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) untuk
mengukur keberhasilan atau kinerja (performance) suatu negara atau daerah dalam bidang
pembangunan manusia. Sebagai suatu alat untuk mengukur perkembangan pembangunan
manusia antar daerah, keberadaan IPM sampai tingkat kabupaten/kota, bahkan jika
memungkinkan sampai tingkat kecamatan sangat diperlukan. Melalui kajian IPM Kota Bogor
dapat digambarkan dengan jelas pada indikator mana suatu wilayah dapat dikategorikan berada
pada kondisi yang baik atau buruk.
Dengan gambaran ini, pemerintah Kota Bogor dapat memberikan prioritas
pembangunan manusia menurut dimensi tertentu yang dianggap perlu karena indikatornya
dinilai rendah atau sebaliknya, indikator mana saja yang perlu dipertahankan karena
mendapatkan nilai tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan BPS
Kota Bogor berupaya untuk dapat melakukan suatu pengkajian mendalam terhadap IPM dan
komponen pendukungnya pada tingkat Kota Bogor.
Publikasi IPM Tahun Anggaran 2014, menyajikan data IPM Kota Bogor dan
keterkaitan indikator-indikator lainnya dalam capaian nilai IPM serta gambaran pencapaian
nilai IPM Kota Bogor dan komponen pendukungnya dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini sangat bermanfaat
sebagai bahan masukan dalam penyusunan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan penduduk. Melalui publikasi
ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman tentang permasalahan pembangunan manusia
di wilayah masing-masing sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat dalam
meningkatkan pembangunan manusia di wilayah masing-masing.
Publikasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerja sama dan partisipasi berbagai
pihak. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan
kepada semua pihak sehingga terwujudnya publikasi ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin
selama ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam upaya peningkatan ketersediaan berbagai
data.
Bogor, Oktober 2014
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Dalam perencanaan pembangunan dewasa ini, pembangunan manusia senantiasa berada

di garda terdepan. Pembangunan manusia (human development) dirumuskan sebagai perluasan
pilihan bagi penduduk (enlarging the choice of people), yang dapat dilihat sebagai proses
upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut
(UNDP, 1990). Di antara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk
berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap
sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.
Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi
komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia
melihat

secara

simultan

dalam

masyarakat;

pertumbuhan

ekonomi,

perdagangan,

ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia.
Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi
merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.
Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat)
komponen utama, yaitu : (1) Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas
mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan
berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis
pembangunan manusia, (2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh
kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus
agar

masyarakat

dapat

berpartisipasi

di

dalam

dan

memperoleh

manfaat

dari

kesempatankesempatan ini, (3) Kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus
dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala
bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, (4) Pemberdayaan,
pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat
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harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi
kehidupan mereka. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia
akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif.
Modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam proses
pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga
akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan,
kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu
pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks
ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia
hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk
dalam hal kinerja ekonominya. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan
pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia, baik semua orang,
perempuan maupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan
pelaksanaan

keputusan-keputusan

penting

yang

mempengaruhi

kehidupan

mereka.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia
(penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu
tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak),
peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan.
Selain itu, secara umum pembangunan manusia dalam pengertian luas mengandung konsep
teori pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi,
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan
kebutuhan kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan
peningkatan pendapatan dan Produksi Nasional Bruto/PNB (Gross National Product/GNP).
Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi
(sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai
pemanfaat (beneficiaries) bukan sebagai objek perubahan. Pendekatan kebutuhan-kebutuhan
dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.
Konsep pembangunan manusia memenuhi dimensi yang sangat luas dengan banyak
pilihan, hanya mungkin tercapai jika penduduk tersebut memiliki peluang angka harapan hidup
yang tinggi atau umur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan atau
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keahlian serta mempunyai peluang atau kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut
dalam kegiatan yang produktif, sehingga penduduk memiliki tingkat daya beli yang tinggi.
Dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) menekankan perlunya
Indonesia memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia
dan bagaimana pembiayaannya. Laporan tersebut menegaskan bahwa pembangunan manusia
merupakan hak asasi manusia yang sangat penting untuk meletakkan dasar kokoh bagi
pertumbuhan ekonomi dan menjamin kelangsungan demokrasi dalam jangka panjang.
Dampak ekonomi yang buruk bukan hanya menyebabkan merosotnya pencapaian
pembangunan manusia tetapi juga membawa pengaruh buruk pada tingkat kemiskinan.
Sementara itu, selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam
upaya mengurangi kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik
memungkinkan penduduk yang miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat hal
terpenting dari mereka ialah tenaga mereka. Sehubungan dengan itu maka pengeluaran
pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan sangatlah penting. Kemiskinan juga
menghambat mereka untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, dan dengan rendahnya tingkat
pengetahuan yang mereka miliki, mereka kurang bisa memelihara lingkungan yang
menyehatkan. Dari sudut pandang ekonomi, kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya
manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang
rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh.
Indeks pembangunan manusia (IPM), atau yang dikenal dengan sebutan Human
Development index (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek
penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil-hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat
perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga
indikator, yakni kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan. Jadi jelas bahwa 3
unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu daerah untuk
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusianya.
Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan
yang lainnya, selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan
kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan
pemerintah. Jadi, IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, dan
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nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain
terdapat korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.

1.2.

Tujuan dan Sasaran
Adapun tujuan dan sasaran penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia adalah

sebagai berikut ;

1.2.1. Tujuan
Secara umum publikasi ini akan menyajikan data dan analisis IPM Kota Bogor tahun
2011-2013 dan menyajikan;
1. Menyajikan data dan informasi tentang penduduk dan permasalahannya, sebagai dampak
dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kota Bogor.
2. Melakukan analisis pembangunan manusia di Kota Bogor berdasarkan pencapaian angka
IPM tahun 2013.
3. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian IPM tahun 2013.
4. Disparitas level kecamatan serta keterkaitan antara input, proses, dan output pembangunan
manusia.
5. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam rangka
peningkatan IPM tahun 2013.
6. Keterbandingan angka IPM Kota Bogor dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
7. Selanjutnya kesimpulan dan saran diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan
dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di
Kota Bogor.
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1.2.2. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini meliputi:
1. Teridentifikasinya kondisi beberapa dimensi variabel sektoral dalam pembangunan
manusia, meliputi dimensi : kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kota Bogor
2. Memberikan gambaran permasalahan yang ada di bidang pembangunan manusia di Kota
Bogor
3. Diperolehnya gambaran tentang perkembangan ukuran pembangunan manusia (IPM) tahun
2013 dan indikator-indikator sosial lainnya di Kota Bogor.

1.3.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi meliputi:

1. Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran besaran IPM yang meliputi lamanya
hidup (longevity), Pengetahuan/tingkat pendidikan (knowledge) dan Standar Hidup (decent
living)
2. Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci yang terkait dengan IPM,
meliputi indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi
3. Lokasi analisis mencakup wilayah Kota Bogor pada kurun waktu tahun 2011-2013.

1.4.

Metode Penulisan
Adapun metode penulisan secara garis besar diuraikan sebagai berikut;
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1.4.1. Sumber Data
Dalam analisis IPM diperlukan berbagai data dan informasi dari berbagai sumber.
Sumber data berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas2013/Suseda
2013). Hal-hal lain yang berkaitan dengan kualitas penduduk, digunakan pula data dari survei
lain seperti Sakernas 2013 dan Sensus Penduduk 2010.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data
1. Studi lapangan, dalam bentuk observasi langsung/wawancara
2. Studi Kepustakaan

1.4.3. Teknik Analisis Data
Dalam penulisan ini digunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis
deskriptif yang dimaksudkan adalah untuk memberikan gambaran persentase atau pembobotan
sehingga dapat dilakukan suatu perbandingan atau komparatif dari suatu aspek atau wilayah.
Sementara analisis kuantitatif dimaksudkan untuk memperjelas dan mendukung analisis
deskriptif.
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BAB II
KONSEP DAN METODOLOGI
Indeks pembangunan manusia (IPM), atau yang dikenal dengan sebutan Human
Development index (HDI), pada 1990 dikembangankan oleh pemenang nobel India Amartya
Send an Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale
University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics dan sejak itu dipakai
oleh Program Pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Digambarkan sebagai
“pengukur vulgar” oleh Amartya Sen karena batasannya indeks ini lebih focus pada hal-hal
yang lebih sensitive dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita yang selama
ini digunakan dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk
mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang
walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur
tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan status
kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur
panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketarampilan, serta akses terhadap sumber daya
yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Konsep pembangunan manusia berbeda
dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan
asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia.
Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang
mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia disemua golongan masyarakat pada
semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka
panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan disekeliling manusia, bukan
manusia di sekeliling pembangunan. Subjek sekaligus objek pembangunan, berarti manusia
pelaksana dan peminat pembangunan. Publikasi ini menempatkan manusia bukan sekedar
tujuan yang penting untuk dicapai, tetapi juga akan menjadi fondasi untuk demokrasi yang kuat
dan mempersatukan masyarakat karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.
Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya adalah pembangunan yang menurut
konsep pembangunan manusia. Konsep pembangunan yang seutuhnya merupakan konsep yang
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menghendaki peningkatanan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun
spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan
menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia seiring dengna pembangunan di
bidang lainnya.
Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna
peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar utnuk dapat
berpartisipasi dalam proses pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human
Development Index (HDI) digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (performance)
suatu negara dalam bidang pembangunan manusia. Mengingat manusia sebagai subjek dan
objek pembanguanan maka manusia di dalam kehidupannya harus mampu meningkatkan
kualitas hidupnya sebagai insan pembangunan. Konsep pembangunan manusia dimensi yang
sangat luas dengan banyak pilihan, dapat tercapai jika penduduk tersebut memiliki peluang
angka harapan hidup yang tinggi atau umur yang panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan
keterampilan serta kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam
kegiatan yang produktif, sehingga penduduk memiliki daya beli. Dengan kata lain manusia itu
harus berkualitas, serta berproduktivitas tinggi, sehingga dapat mewujudkan kehidupannya
mencapai standar hidup layak. Secara umum pembangunan manusia dalam pengertian luas
mengandung konsep teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model
pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, pendekatan kesejahteraan dan
pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi
nasional (GNP) Input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan
kesejahteraan melihat manusia sebagai manfaat (beneficiaries) bukan sebagai objek perubahan
dasar mempokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup. Hubungan
pembangunan ekonomi denga pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan
prasyarat untuk tercapainya pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan
ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja
dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan sesuai UNDP (1966)
Paradigma pembangunan manusia memandang pembangunan sebagai sarana untuk
memperluas peluang melalui peningkatan kemampuan dasar dan daya beli penduduk. Indeks
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Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang memberikan gambaran tentang pencapaian
pembangunan yang dicapai oleh suatu wilayah yang dapat berarti menilai kinerja
pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan.
2.1.

Pengertian Indikator
Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi

dari keadaan tersebut disebut juga sebagai Indikator. Dengan kata lain, indikator merupakan
variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan
apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik
harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: (1) sahih (valid), indikator harus dapat
mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut; (2) objektif, untuk hal
yang sama, indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang
yang berbeda dan pada waktu yang berbeda; (3) sensitif, perubahan yang kecil mampu
dideteksi oleh indikator; (4) spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang
dimaksud. Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar
dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.
Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu
indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan bersifat jamak (indikator komposit) yang
merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang
merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu angka melek huruf (AMH), angka kematian bayi
(AKB) dan angka harapan hidup dari anak usia 1 tahun (e1).
Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok indikator,
yaitu:
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(a) Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut
menentukan keberhasilan program, seperti: rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio
dokter, rasio puskesmas.
(b) Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan,
seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah
jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong
dukun.
(c) Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu
program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SMTA
ke atas, AKB, angka harapan hidup, TPAK, dan lain-lain.

2.2.

Indikator Pembangunan Manusia
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; Human Development Index) merupakan

suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap
sangat mendasar yaitu usia hidup (longetivity), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup
layak (decent living). Indikator ini, disamping mengukur kualitas fisik; tercermin dari angka
harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata
penduduk bersekolah dan angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi
masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai purcashing power parityindex (ppp).
2.3.

Metode Penghitungan IPM
Untuk menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan

diperlukan satu set indikator komposit yang cukup representatif. IPM adalah suatu indikator
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pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990. Pada dasarnya IPM
mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional
mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan
manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan
(knowledge), dan hidup layak (decent living). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka
harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah serta angka
melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per
kapita yang didasarkan pada Purchasing Power Parity (paritasdaya beli dalam rupiah).
Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (life expectancy at birth)
yang biasa dinotasikan dengan e0. Karena Indonesia tidak memiliki sistem vital registrasi yang
baik maka e0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (indirect estimation). Metode
ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (ALH) dan
rata-rata anak

yang masih hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk

menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih
metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan Indonesia.
Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator yaitu angka
melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf adalah persentase
penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf
lainnya. Sedangkan indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani sekolah formal, dihitung
dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah
dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Proses penghitungannya, kedua
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indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Angka melek huruf diberi
bobot dua pertiga dan rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga.
Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak diukur
dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Penghitungan indikator
konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai
berikut :
 Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (=A)
 Mendeflasikan nilai A dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) ibukota propinsi yang sesuai
(=B).
 Menghitung daya beli per unit (=Purchasing Power Parity (PPP)/unit). Metode
penghitungan sama seperti metode yang digunakan International Comparison Project
(ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara.
 Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang
terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul (Tabel 2.1).
 Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).
 Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai
marginal utility dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

PPP / unit 

E
(p

(i, j)

j
(9, j )

 q( i , j ) )

j

dimana,
E( i, j ) : pengeluaran konsumsi untuk komoditi j di kabupaten ke-i
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P( 9, j ) : harga komoditi j di DKI Jakarta (Jakarta Selatan)
q( i, j )

: jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di kabupaten ke-i

Tabel 2.1. Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)
Komoditi
(1)
1.
Beras local
2.
Tepung terigu
3.
Ketela pohon
4.
Ikan tongkol/tuna/cakalang
5.
Ikan teri
6.
Daging sapi
7.
Daging ayam kampong
8.
Telur ayam
9.
Susu kental manis
10. Bayam
11. Kacang panjang
12. Kacang tanah
13. Tempe
14. Jeruk
15. Pepaya
16. Kelapa
17. Gula pasir
18. Kopi bubuk
19. Garam
20. Merica/lada
21. Mie instant
22. Rokok kretek filter
23. Listrik
24. Air minum
25. Bensin
26. Minyak tanah/gas
27. Sewa rumah
Total

Unit
(2)
Kg
Kg
Kg
Kg
Ons
Kg
Kg
Butir
397 gram
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Butir
Ons
Ons
Ons
Ons
80 gram
10 batang
Kwh
M3
Liter
Liter/kg
Unit

Sumbangan thd total
konsumsi (%*)
(3)
7,25
0,10
0,22
0,50
0,32
0,78
0,65
1,48
0,48
0,30
0,32
0,22
0,79
0,39
0,18
0,56
1,61
0,60
0,15
0,13
0,79
2,86
2,06
0,46
1,02
1,74
11,56
37,52

Sumber : Susenas, Badan Pusat Statistik (BPS)
Unit kualitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari
tujuh komponen kualitas tempat tinggal. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam
penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut :
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 Lantai : keramik, marmer, atau granit = 1, lainnya = 0
 Luas lantai per kapita : > 10 m2 = 1, lainnya = 0
 Dinding : tembok = 1, lainnya = 0
 Atap : genteng, kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0
 Fasilitas penerangan : listrik = 1, lainnya = 0
 Fasilitas air minum : leding, air kemasan = 1, lainnya = 0
 Jamban : milik sendiri = 1, lainnya = 0
 Skor awal untuk setiap rumah = 1
Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu
rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi
oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu
rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6,
maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah 6/8 atau 0,75 unit.
Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara
matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :
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
di mana,
C(i)=

Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil
tahapan 5)
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Z =

Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas
kecukupan yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan secara arbiter sebesar
Rp 547.500,- per kapita setahun, atau Rp 1.500,- per kapita per hari.

2.4.

Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM
Rumus penghitungan IPM dikutip dari Arizal Ahnaf dkk (1998;129) dapat disajikan

sebagai berikut :

IPM 

X1  X 2  X 3
3

dimana,
X1 = Indeks harapan hidup
X2 = Indeks Pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata-rata lama sekolah)
X3 = Indeks standar hidup layak
Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih
nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum
indikator yang bersangkutan.Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

IndeksX (i ) 

X (i )  X (i ) min
X (i ) maks  X (i ) min

dimana,
X(i)

: Indikator ke-i (i = 1,2,3)
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X(i)maks

: Nilai maksimum X(i)

X(i)min

: Nilai minimum X(i)

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator X(i) disajikan pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
Indikator Komponen IPM

Nilai maksimum

(1)

Nilai Minimum

(2)

(3)

Angka Harapan Hidup

85

25

Angka Melek Huruf

100

0

Rata-rata lama sekolah

15

0

Konsumsi per kapita
yang disesuaikan 2005

732.720 a)

300.000 (1996)
360.000b)(1999,dst)

Catatan
(4)
Sesuai standar global
(UNDP)
Sesuai standar global
(UNDP)
Sesuai standar global
(UNDP)
UNDP
menggunakan
PDB perkapita riil yang
disesuaikan

Keterangan:
a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018
b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan kemiskinan baru.

2.5.

Ukuran Perkembangan IPM
Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan

reduksi shortfall per tahun (annual reduction in shortfall). Ukuran ini secara sederhana
menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih
harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Prosedur penghitungan reduksi
shortfall IPM (=r) dapat dirumuskan sebagai berikut :
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 ( IPM (t n )  IPM t )  100 

r  
IPM ideal  IPM t



1
n

dimana,
IPM t

: IPM pada tahun t

IPM t+n

: IPM pada tahun t + n

IPM ideal

: 100

Untuk melihat perkembangan tingkatan status IPM di kabupaten/Kota, dibedakan 4
kriteria dimana status menengah dipecah menjadi dua seperti di bawah ini:
Tabel 2.3. Klasifikasi Nilai IPM menurut Statusnya
No

Nilai IPM

Status Pembangunan Manusia

(1)

(2)

(3)

1

< 50

Rendah

2

50 ≤ IPM < 66

Menengah bawah

3

65 ≤ IPM < 80

Menengah atas

IPM ≥ 80

Tinggi

4
Sumber : BPS

Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti
kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk
mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada
kriteria menengah, hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.
Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi berarti kinerja
pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal, maka perlu dipertahankan supaya
kualitas sumber daya manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang
tinggi.
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IPM

DIMENSI

Umur panjang & sehat

Pengetahuan

INDIKATOR

Angka harapan hidup
pada saat akhir

Angka Melek
Huruf (Lit)

Rata-rata lama
sekolah (MYS)

INDEKS
DIMENSI

Indeks Harapan
Hidup

Indeks Lit

Indeks MYS

Kehidupan yang
layak

Pengeluaran
Pekapita Riil
yang disesuaikan
(PPP Rp)

Indeks
Pendapatan

Indeks Pendidikan
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(IPM)

Gambar 2.1. Diagram Teknis Penghitungan IPM
2.6.

Beberapa Definisi Operasional Indikator Terpilih
Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan pembangunan

manusia selama ini dan bagaimana mengimplementasikan program-program pembangunan
secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang handal. Beberapa indikator yang
sering digunakan diantaranya adalah :
2.6.1. Rasio Jenis Kelamin (RJK)/Sex Ratio
Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis
kelamin. Angka rasio jenis kelamin diperoleh dari perbandingan antara penduduk laki-laki
terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.

RJK 

Jumlah penduduk laki - laki
 100
Jumlah penduduk perempuan
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2.6.2. Rasio Ketergantungan (RK)/Dependency Ratio
Indikator ini untuk menunjukkan total rasio ketergantungan penduduk usia tidak
produktif dibagi penduduk usia produktif. Angka ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah
penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 tahun,
dikalikan 100.
RK 

Jumlah penduduk usia  15 tahun  usia  65 tahun
 100
Jumlah Penduduk usia 15 - 64 tahun

2.6.2.1. Rasio Ketergantungan Anak (RKA) / Child Dependency Ratio
Digunakan untuk menunjukkan besarnya beban tanggungan anak bagi penduduk usia
produktif di suatu daerah pada suatu waktu tertentu.
RKA 

Jumlah penduduk usia 0 - 14 tahun
 100
Jumlah Penduduk usia 15 - 64 tahun

2.6.2.2. Rasio Ketergantungan Usia Lanjut (RKL) / Old Dependency Ratio
Digunakan untuk menunjukkan besarnya beban tanggungan penduduk usia lanjut bagi
penduduk usia produktif di suatu daerah pada suatu waktu tertentu.

RKL 

Jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas
 100
Jumlah Penduduk usia 15 - 64 tahun

2.6.3. Laju Pertumbuhan Penduduk (r)/Population Growth Rate
Indikator ini untuk mengukur kecepatan perubahan jumlah penduduk. Angka ini
menunjukkan rata-rata tahunan laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah selama periode
waktu tertentu.
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 P
r    t
  P0





  1  100%



1
n

dimana:
r

= Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun

P0

= Jumlah penduduk pada tahun dasar

Pt

= Jumlah penduduk pada tahun t

n

= Tahun t – tahun dasar

2.6.4. Kepadatan Penduduk (Kp)/Population Density
Indikator ini untuk mengukur konsentrasi populasi penduduk di dalam suatu wilayah.
Angka ini diperoleh dari jumlah penduduk di suatu daerah dibagi dengan luas daratan daerah
tersebut, dan biasanya dinyatakan sebagai penduduk per km².

Kp 

Jumlah penduduk
Luas daerah (km²)

2.6.5. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam
kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan
gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang
tertentu. APK biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD (usia 7 – 12 tahun), SLTP
(usia 13-15 tahun) dan SLTA (usia 16-18 tahun).
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2.6.5.1. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK SD)
Angka partisipasi kasar SD diperoleh dengan membagi jumlah murid SD pada suatu
waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk
mengetahui besarnya tingkat partisipasi (kotor) penduduk pada jenjang pendidikan SD.

APK SD 

Jumlah murid SD
 100 %
Jumlah Penduduk usia 7 - 12 tahun

2.6.5.2. Angka Partisipasi Kasar SLTP (APK SLTP)
Angka partisipasi kasar SLTP diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTP pada
suatu waktu dengan penduduk usia 13-15 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini
digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (kotor) penduduk pada jenjang
pendidikan SLTP.

APK SLTP 

Jumlah murid SLTP
 100 %
Jumlah Penduduk usia 13 - 15 tahun

2.6.5.3. Angka Partisipasi Kasar SLTA (APK SLTA)
Angka partisipasi kasar SLTA diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTA pada
suatu waktu dengan penduduk usia 16-18 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini
digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (kotor) penduduk pada jenjang
pendidikan SLTA.

APK SLTA 

Jumlah murid SLTA
 100 %
Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun
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2.6.6. Angka Partisipasi Murni (APM)
Indikator ini mengukur proporsi anak yang bersekolah pada kelompok umur tertentu
pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umur tersebut. APM selalu lebih rendah
dibandingkan dengan APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama.
Nilai APM yang mendekati 100 persen menunjukkan hampir semua penduduk bersekolah dan
tepat waktu sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APM biasanya diterapkan
untuk jenjang pendidikan SD (usia 7-12 tahun), SLTP (usia 13-15 tahun) dan SLTA (usia 1618 tahun)
2.6.6.1. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD)
Angka Partisipasi Murni SD diperoleh dengan membagi jumlah murid SD usia 7-12
tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada waktu yang sama.

APM SD 

Jumlah murid SD usia 7 - 12 tahun
 100 %
Jumlah Penduduk usia 7 - 12 tahun

Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni)
penduduk pada jenjang pendidikan SD.
2.6.6.2. Angka Partisipasi Murni SLTP (APM SLTP)
Angka Partisipasi Murni SLTP diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTP usia 1315 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 13-15 tahun pada waktu yang sama.

APM SLTP 

Jumlah murid SLTP usia 13 - 15 tahun
 100 %
Jumlah Penduduk usia 13 - 15 tahun
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2.6.6.3. Angka Partisipasi Murni SLTA (APM SLTA)
Angka Partisipasi Murni SLTA diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTA usia
16-18 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 16-18 tahun pada waktu yang sama.
Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) penduduk pada
jenjang pendidikan SLTA.

APM SLTA 

Jumlah murid SLTA usia 16 - 18 tahun
 100 %
Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun

2.6.7. Angka Melek Huruf (AMH)
Angka melek huruf adalah persentase penduduk yang memiliki kemampuan membaca
dan menulis huruf latin dan/atau lainnya. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya
manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi
mutu sumber daya manusia suatu masyarakat. Untuk mempertajam analisis, batasan usia bisa
diubah sesuai kebutuhan.

AMH 

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang melek huruf
 100 %
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

2.6.8. Persentase Penduduk Berpendidikan SLTP ke Atas (TP SLTP)
Indikator ini merupakan persentase penduduk usia 16 tahun ke atas yang minimal
berpendidikan SLTP. Angka yang diperoleh digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas
pendidikan penduduk dengan menggunakan pendidikan dasar menengah sebagai batasan
minimal. Angka ini merupakan perbandingan perbandingan antara jumlah penduduk usia 16
tahun ke atas yang berpendidikan SLTP ke atas dengan jumlah penduduk usia 16 tahun ke atas,
dan biasanya dinyatakan dengan persen.
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Jumlah penduduk usia 16 tahun keatas
yang berpendidi kan SLTP ke atas
TP SLTP 
 100 %
Jumlah penduduk usia 16 tahun ke atas

2.6.9. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan;
yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang
ditamatkan. Rata-rata lama sekolah dihitung dari data penduduk 15 tahun ke atas menurut
jenjang pendidikan tinggi yang ditamatkan dan penduduk 15 tahun keatas yang masih
sekolah.Langkah pertama adalah memberi bobot pada variabel yang digunakan seperti dibawah
ini :
Tabel 2.4. Tahun Konversi dari Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan
Tahun Konversi
(1)
1. Tidak pernah sekolah

(2)
0

2. Sekolah Dasar

6

3. SLTP

9

4. SLTA/SMU

12

5. Diploma I

13

6. Diploma II

14

7. Akademi/Diploma III

15

8. Diploma IV/Sarjana

16

9. Magister (S2)

18

10. Doktor (S3)

21

Sumber: BPS
Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun Anggaran 2014

24

10

RLS 

f
i 1

i

 LS i

10

f
i 1

i

dimana
RLS

: Rata-rata lama sekolah

fi

: frekuensi penduduk pada jenjang pendidikan i

Si

: bobot masing-masing jenjang pendidikan i

LSi

: 0 (bila tidak/belum pernah sekolah)

LSi

: Si (bila tamat)

LSi

: Si + kelas yang diduduki – i
(bila masih bersekolah dan pernah sekolah)

2.6.10. Angka Harapan Hidup waktu lahir
Indikator ini menunjukkan perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan
dicapai oleh sekelompok penduduk. Angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh tingkat
kematian bayi dan anak, karena kematian pada saat itu berarti hilangnya peluang untuk hidup
yang lebih panjang. Makin rendah angka kematian bayi, makin tinggi rata-rata angka harapan
hidup. Sebaliknya, makin tinggi tingkat kematian bayi, makin rendah angka harapan hidup.
2.6.11. Angka Kematian Bayi
Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan
per seribu kelahiran hidup.

AKB 

Jumlah kematian bayi dibawah 1 tahun selama tahun t
 1000
Jumlah kelahiran selama tahun t
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2.6.12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Indikator ini menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di
suatu wilayah. Menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang
tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Indikator ini
diperoleh dari perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia
kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.
TPAK 

Jumlah angkatan kerja
 100 %
Jumlah penduduk usia kerja

2.6.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Indikator ini memberi indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam
kelompok pengangguran. Angka ini merupakan perbandingan penduduk yang mencari kerja
terhadap angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.
TPT 

Jumlah pencari kerja
 100 %
Jumlah angkatan kerja

2.6.14. Persentase Rumahtangga yang Menggunakan Air Bersih (Pab)
Indikator ini menunjukkan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi persentase
rumahtangga yang menggunakan air bersih di suatu wilayah menunjukkan semakin baiknya
kondisi kehidupan rumahtangga di daerah tersebut. Indikator ini juga berkaitan dengan
kesehatan. Angka ini merupakan perbandingan antara jumlah rumahtangga yang menggunakan
sumber air minum ledeng, pompa, sumur dan mata air terlindung dengan jumlah rumahtangga
seluruhnya, dan biasanya dinyatakan dalam persen.
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Jumlah rumahtangg a yang menggunaka n air minum
ledeng, pompa, sumur dan mata air terlindung
Pab 
 100 %
Jumlah rumahtangg a seluruhnya

2.6.15. Persentase Rata-rata Pengeluaran Rumahtangga untukMakanan per Bulan
(Pmak)
Indikator ini digunakan sebagai indikator kesejahteraan rakyat. Hal ini didasarkan pada
teori bahwa pada umumnya semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka proporsi
persentase pengeluaran untuk makanan semakin turun. Angka ini diperoleh dari perbandingan
antara rata-rata pengeluaran rumahtangga untuk makanan sebulan dengan rata-rata total
pengeluaran rumahtangga sebulan. Dan biasanya dinyatakan dalam persen.

Pmak

Rata - rata pengeluara n rumahtangg a untuk
makanan sebulan

 100 %
Rata - rata total pengeluara n rumahtangg a sebulan

2.6.16. Persentase Penduduk Miskin (K)
Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang secara
ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non
makanan yang mendasar. Garis kemiskinan adalah suatu batas dimana penduduk dengan
pengeluaran kurang dari batas tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan terdiri
dari dua komponen yaitu komponen batas kecukupan pangan (GKM), dan komponen batas
kecukupan non makanan (GKNM)
Jumlah penduduk yang berada di bawah
garis kemiskinan
K 
 100 %
Jumlah penduduk seluruhnya
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2.6.17. Persentase Penolong Persalinan
Adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan
pelayanan kesehatan terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi.
2.6.18. Rata-rata Lama Sakit
Adalah indikator yang menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang diderita
penduduk. Indikator ini juga menggambarkan besarnya kerugian materiil yang dialami
penduduk karena penyakit yang diderita. Semakin besar nilai indikator ini, semakin besar
kerugian yang dialami.
2.6.19. Fasilitas kesehatan per 100.000 penduduk
Adalah indikator yang menggambarkan fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan
oleh penduduk per 100.000 penduduk.
2.6.20. Kualitas Bangunan
Dapat digunakan sebagai petunjuk kondisi bangunan tempat tinggal dan tingkat
kesejahteraan penduduk pada umumnya. Kualitas bangunan yang dilihat adalah: lantai, dinding
dan atap.
2.6.21. Fasilitas Perumahan
Persentase rumahtangga yang menggunakan listrik, persentase menggunakan leding
dan air bersih umumnya digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan
rumahtangga secara umum.
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BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA BOGOR
3.1.Kondisi Geografis
Nama Kota Bogor dikenal sebagai kota hujan,

selain itu juga merupakan kota

bersejarah yang memiliki banyak bangunan peninggalan jaman Belanda. Luas wilayah Kota
Bogor seluas 118.50 km2 atau 0,27 persen dari luas Provinsi Jawa Barat. Secara administrasi,
Kota Bogor terdiri dari 6 Kecamatan dengan 68 kelurahan. Keenam Kecamatan tersebut yakni
Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan
Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sareal.
Sebagai kota yang memiliki obyek wisata yang cukup dikenal (Kebun Raya Bogor),
Kota Bogor juga merupakan wilayah penunjang yang potensi dan strategis khususnya
merupakan jalur utama pada kawasan-kawasan obyek wisata yang ada di Jawa Barat. Letak
wilayah yang strategis dengan obyek wisata serta jarak tempuh dengan Ibukota Negara Jakarta
yang relatif dekat, sehingga berimplikasi pada pesatnya pembangunan serta adanya
pertambahan penduduk yang cepat. Jumlah penduduk yang mendiami wilayah Kota Bogor
pada tahun 2012 sebanyak 995.138 jiwa dan pada tahun 2013 penduduk Kota Bogor telah
mencapai 1.013.019 jiwa.
Kota Bogor terletak

diantara 106043’30”BB – 106051’00”BT dan 6030’30”LS –

6041’00”LU serta mempunyai ketinggian rata-rata minimal 190 meter, maksimal 350 meter
dari permukaan laut dengan jarak dari ibukota kurang lebih 60 km. Batas wilayah Kota Bogor
adalah :
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1. Sebelah Selatan

:

Berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin
Kabupaten Bogor.

2. Sebelah Timur

:

Berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi
Kabupaten Bogor.

3. Sebelah Utara

:

Berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Bojong Gede,
dan Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

4. Sebelah Barat

:

Berbatasan dengan Kecamatan Kemang dan Kecamatan Dramaga
Kabupaten Bogor.

Kab. Bogor

Kab. Bogor

Kab. Bogor

Kab. Bogor

Gambar 3.1.
Peta Tematik Kota Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2013
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Kota Bogor memiliki udara yang sejuk dengan suhu udara rata-rata setiap bulannya adalah 260
C dan suhu udara terendah 210 C, dengan kelembaban udara kurang lebih 70% disebut sebagai
Kota Hujan, Kota Bogor dialiri beberapa sungai yang permukaan airnya jauh dibawah
permukaan kota, yaitu sungai Ciliwung, Cisadane, Cipakancilan, Cidepit, Ciparigi, dan
Cibalok, maka secara umum Kota Bogor aman dari bahaya banjir. Banyaknya hujan dengan
jumlah terbesar umumnya terjadi pada bulan Desember dan Januari.
Kemiringan Kota Bogor berkisar antara 0 – 15 derajat dan sebagian kecil daerahnya
mempunyai kemiringan antara 15 – 30 derajat, serta ketinggi antara 100 hingga 200 meter
diatas permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah adalah Lotosit coklat kemerahan dengan
kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak
peka terhadap erosi. Jenis tanah ini sebagian besar mengandung tanah liat (clay) serta bahanbahan yang berasal dari letusan gunung berapi, sehingga kekuatan tanah di daerah ini bisa
mencapai 2 sampai 5 kg per cm2, sedangkan pada tempat yang tidak berbatu masih menahan
1,50 kg per cm2.
3.2. Potensi Sosial Ekonomi Daerah.
Kedudukan topografis Kota Bogor ditengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta
lokasinya yang dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis untuk
perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Adanya Kebun Raya yang didalamnya
terdapat Istana Bogor di Pusat Kota, merupakan tujuan wisata, serta kedudukan Kota Bogor
diantara jalur tujuan wisata Puncak-Cianjur juga merupakan potensi yang strategis
pertumbuhan ekonomi. Pembangunan didaerah ini lebih

bagi

diarahkan pada pemerataan dan

pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan pembangunan sektor perdagangan dan jasa
yang ditunjang oleh sektor industri.
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Semakin membaiknya fundamental ekonomi Kota Bogor yang ditandai dengan laju
pertumbuhan ekonomi di atas 6% selama 2010-2013, sementara situasi global yang tidak
belum mendukung, dan juga daya saing global relatif stagnan selama beberapa tahun ini. faktor
penunjang pembangunan diantaranya variabel institusi stagnan, defisit infrastruktur, teknologi
dan inovasi juga merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan stagnannya daya saing global.

Tabel 3.1. Indikator Sosial-Ekonomi Kota Bogor Tahun 2010 - 2013
Indikator
[1]
PDRB ADH Konstan 2000 (juta rupiah)

2010

2011

2012

2013

[2]
4.785.434,36

(3)
5.081.482,69

(4)
5.394.161,34

(5)
5.710.336,54

6,14

6,19

6,16

5,86

PDRB ADH Berlaku (juta rupiah)

13,908,899,57

15.487.433,93

17.323.335,99

19.535.008,99

PDRB Perkapita ADH Berlaku (rupiah)

14,635,801.28

16,009,371.46

17,407,973.56

19,283,951.23

Inflasi (%)

6,57

2,85

4,06

8,55

Persentase penduduk miskin

9,47

9,50

8,47

8,19

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

17,20

10,31

9,33

9,80

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

75,75

76,08

76,47

76,82

1,84

1,95

1,87

1,87

958.115

976.837

995.135

1.013.019

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Jumlah Penduduk(jiwa)

Sumber : BPS Kota Bogor
% (%)

Menurut World Economic Forum (dalam Global Competitiveness Report 2012-2013),
lingkungan institusional ditentukan oleh kerangka legal dan kerangka administratif yang di
dalamnya para individu, perusahaan dan pemerintah berinteraksi untuk menghasilkan
kesejahteraaan (wealth). Kualitas institusi sangat mempengaruhi daya saing dan pertumbuhan.
Kualitas institusi mempengaruhi keputusan-keputusan investasi dan pengorganisasian
produksi, serta memainkan peran kunci terhadap cara-cara masyarakat mendistribusikan
keuntungan dan memikul biaya-biaya dari strategi dan kebijakan pembangunan. Lebih jauh
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lagi, peranan institusi melampaui kerangka legal. Oleh karena itu sikap pemerintah terhadap
pasar dan kebebasan serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan juga sangat penting.
Indikator yang dapat memberikan “sinyal” kepada pemerintah daerah/kota, tentang
fundamental ekonomi yang dapat digunakan sebagai bahan kajian penyusun kebijakan
perencanaan pembangunan atau yang biasa digunakan untuk gambaran atau mengevaluasi
variable ekonomi riil adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, angka pengangguran, IPM,
pertumbuhan penduduk dsb.
Tabel 3.1. menyajikan indikator sosial ekonomi Kota Bogor tahun 2010-2013,
memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan 2000 di Kota Bogor pada
tahun 2012 sebesar adalah 6.16 persen. Laju pertumbuhan ini tidak sebesar pada tahun 2011
yang sebesar 6,19 persen. Sementara ditahun 2013 tidak setinggi tahun sebelumnya yakni
sebesar 5,86 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini juga tidak setinggi pertumbuhan
ekonomi Jawa Barat yang pada tahun 2012 mencapai 6,20 persen dan melambat menjadi 6,06
persen. Perekonomian Kota Bogor selalu memiliki laju pertumbuhan yang positif, namun
demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek
pertumbuhan ekonomi semata, tetapi yang lebih penting lagi adalah seberapa jauh
pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang
tinggi tidak selalu berarti tingginya tingkat kesejahteraan penduduknya. Kota Bogor yang
memiliki Laju Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh meningkatnya
kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari masih tingginya jumlah penduduk miskin dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data tahun 2013 menunjukkan bahwa Persentase
penduduk miskin Kota Bogor mencapai 8,19 persen dari total penduduk sebesar 1.013.019
jiwa. Pada kurun waktu yang sama, TPT Kota Bogor adalah 9,80 persen. Nilai PDRB atas
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dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar Rp. 19.535.008,99 juta sedangkan tahun 2012 sebesar
Rp. 17.323.335,99 juta. Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2013 sebesar Rp.
5.710.336,54 juta sedangkan tahun 2012 sebesar Rp. 5.394.161,34 juta. Nilai IPM Kota Bogor
pada tahun 2013 meningkat 0,35 point, yakni dari 76,47 menjadi 76,82, dengan kecepatan
peningkatan (shortfall) 1,51 persen.

3.3. Kependudukan
Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia yang
dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam
pembangunan. Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi
penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan.
Penanganan masalah penduduk tidak saja mengarah pada upaya pengendalian penduduk, tapi
juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1.013.019 jiwa terdiri
dari laki-laki 514.797 jiwa dan perempuan sebanyak 498.222 jiwa. Selama kurun waktu 20102013 rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 1,87 persen. Indikator yang dapat digunakan
untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin (sex
ratio), yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan
jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Rasio jenis kelamin laki-laki
terhadap perempuan di Kota Bogor pada tahun 2013 adalah 103 yang berarti untuk setiap 100
penduduk perempuan rata-rata terdapat 103 penduduk laki-laki (lihat Tabel 3.2).
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Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kota Bogor Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2013
Tahun

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Sex ratio

(1)
(2)
(3)
(4)
2011
496.923
479.914
976.837
2012
506.019
489.119
995.138
2013
514.797
498.222
1.013.019
Sumber : BPS Kota Bogor, Hasil Proyeksi dan Sensus Penduduk 2010

(5)
104
103
103

Tabel 3.3 menyajikan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan menurut jenis
kelamin tahun 2013. Tampak di sini bahwa jumlah penduduk terbesar di Kota Bogor adalah di
Kecamatan Bogor Barat (224.963 jiwa), disusul kemudian dengan Kecamatan Tanah sereal
(209.737 jiwa), dan Kecamatan Bogor Selatan (191.468 jiwa). Jika dilihat dari sex rationya,
seluruh kecamatan di Kota Bogor memiliki jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar
daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini tercermin dari sex ratio di seluruh kecamatan
yang di atas 100.
Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2013

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Total

Sex Ratio

(1)
Bogor Selatan

(2)
98.131

(3)
93.337

(4)
191.468

(5)
1.05

Bogor Timur

50.797

49.720

100.517

1.02

Bogor Utara

92.726

89.889

182.615

1.03

Bogor Tengah

52.416

51.303

103.719

1.02

Bogor Barat

114.229

110.734

224.963

1.03

Tanah Sareal

106.498

103.239

209.737

1.03

Kota Bogor

514.797

498.222

1.013.019

1.03

Sumber: BPS Kota Bogor
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Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan berdampak dalam penyediaan
infrastruktur yang besar, lapangan pekerjaan yang cukup,

kebutuhan akan perumahan,

kesehatan, dan keamanan di masa mendatang. Kenyataan ini merupakan tantangan bagi
Pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya terutama yang menyangkut hajat hidup
masyarakat banyak. Untuk itu diperlukan adanya komitmen yang tinggi untuk lebih konsisten
menerapkan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, agar tingkat
kesejahteraan dan kualitas penduduk semakin lebih baik di masa yang akan datang.
Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2013

No.

Kecamatan

2010

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

182.830

185.818

188.697

191.468

1

Bogor Selatan

2

Bogor Timur

95.855

97.464

99.018

100.517

3

Bogor Utara

171.863

175.519

179.103

182.615

4

Bogor Tengah

102.115

102.730

103.264

103.719

5

Bogor Barat

212.812

216.965

221.015

224.963

6

Tanah Sareal

192.640

198.341

204.041

209.737

958.115

976.837

995.138

1.013.019

Kota Bogor

Hasil proyeksi perhitungan penduduk tahun 2013 menunjukkan bahwa selama periode
2010-2013, Laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor mencapai rata-rata 1,87 persen per
tahun.
Pada Tabel 3.5 tampak bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun pada
jangka waktu 2010-2012 per kecamatan menunjukan bahwa pada wilayah yang masih dapat
dikembangkan untuk lahan perumahan menunjukan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi
hal ini dimungkinkan dari faktor migrasi selain kelahiran dan kematian.
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Sementara pada kecamatan yang dari sisi wilayah sedikit memiliki lahan kosong
perumahan relatif rendah pertumbuhan penduduknya faktor perumbuhan penduduk murni (dari
kelahiran dan kematian) yang dapat menekan laju pertumbuhan pada kecamatan ini seperti
pada kecamatan Bogor Tengah. Laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan
Bogor Tengah (0,52%), sedangkan Kecamatan Tanah Sereal tercatat memiliki laju
pertumbuhan penduduk tertinggi (2,87%).
Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota
Bogor menurut Kecamatan.
LPP (%) per tahun
No.

Kecamatan
(Tahun 2010-2013)

(1)

Luas Wilayah
(Km2)

Kepadatan
(jiwa/km2)

(4)

(5)

(2)

(3)

1

Bogor Selatan

1,55

30,81

6.214

2

Bogor Timur

1,60

10,15

9.903

3

Bogor Utara

2,04

17,72

10.306

4

Bogor Tengah

0,52

8,13

12.758

5

Bogor Barat

1,87

32,85

6.848

6

Tanah Sareal

2,87

18,84

11.133

1,87

118,50

8.549

Kota Bogor
Sumber : BPS Kota Bogor
Persebaran

penduduk

antar

kecamatan

tampak

ada

ketimpangan,

sehingga

menyebabkan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Tabel 3.5 juga
menunjukkan gambaran tersebut, di mana Kecamatan Bogor Tengah memiliki kepadatan
12.758 jiwa/km2 dan Kecamatan Tanah Sereal (11.133 jiwa/km2) merupakan daerah terpadat
dengan tingkat kepadatan yang lebih tinggi jika dibandingkan tingkat kepadatan Kota Bogor
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secara umum (8.549 jiwa per km2 ). Sementara itu tingkat kepadatan penduduk terendah
terdapat di Kecamatan Bogor Selatan (6.214 jiwa/km2)
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Kab. Bogor

Kab. Bogor

Kab. Bogor

Kab. Bogor
Gambar 3.2.
Peta Tematik Kepadatan Penduduk Kota Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2013
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Kab. Bogor

Kab. Bogor

Kab. Bogor

Kab. Bogor
Bogor
Kab.
.
Gambar 3.3.
Peta Tematik Kepadatan Penduduk Kota Bogor Menurut Kelurahan Tahun 2013
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Dampak keberhasilan pembangunan bidang kependudukan diantaranya terlihat pada
perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakinrendahnya
proporsi penduduk usia tidak produktif, khususnya kelompok umur 0-14 tahun, yang berarti
semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecilnya angka beban
ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif (kelompok umur
15-64 tahun) untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Data mengenai Angka Beban

Ketergantungan dapat dilihat pada Tabel 3.6.
Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Menurut Rasio Ketergantungan Tahun 2013
No

Kecamatan

(2)
(1)
1 Bogor Selatan

Rasio
Ketergantungan
(3)

Rasio Ketergantungan
Penduduk Muda
(4)

Rasio Ketergantungan
Penduduk Tua
(5)

48,27

41,34

6,93

2

Bogor Timur

44,66

37,83

6,83

3

Bogor Utara

43,02

37,93

5,10

4

Bogor Tengah

39,48

30,64

8,84

5

Bogor Barat

43,84

37,00

6,83

6

Tanah Sareal

46,47

40,68

5,79

Kota Bogor

44,67

38,13

6,54

Sumber: BPS Kota Bogor

Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa angka beban ketergantungan penduduk di Kota bogor
pada tahun 2013 sebesar 44.67, artinya setiap 100 orang usia produktif (usia 15-64 tahun)
harus menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas)
mengalami

kenaikan

bila dibandingkan tahun 2012

sebesar

45,33.

Keadaan

ini

mengindikasikan kondisi yang cukup baik dengan asumsi secara rata-rata seorang yang tidak
produktif ditanggung oleh 2 orang penduduk produktif. Angka beban ketergantungan sering
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dihitung untuk memberikan indikasi angka beban ketergantungan lansia (rasio penduduk usia
65 tahun ke atas terhadap penduduk usia 15-64 tahun) dan angka beban ketergantungan anak
(rasio penduduk usia 0-14 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun. Pada tahun 2013 angka
beban ketergantungan lansia Kota Bogor adalah 6,54 artinya, setiap 100 penduduk usia
produktif harus menanggung sekitar 7 lansia. Sementara untuk angka beban ketergantungan
anak adalah 38.13 atau setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 38 anak
usia 0-14 tahun.
Angka beban ketergantungan penduduk menurut kecamatan tertinggi adalah di
Kecamatan Bogor Selatan (48.27), diikuti kemudian oleh Kecamatan Tanah Sereal (46.47),
sebaliknya angka beban ketergantungan terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah
(39.48). Untuk angka beban ketergantungan anak, yang tertinggi sebesar 41.34 untuk
Kecamatan Bogor Selatan dan 40.68 untuk Kecamatan Tanah Sereal. Yang menarik, untuk
angka beban ketergantungan lansia yang tertinggi justru terdapat di Kecamatan Bogor Tengah
(8.84). Kecamatan Bogor Tengah sebagai pusat pemerintahan Kota Bogor dan sebagai pusat
perekonomian, memungkinkan terjadinya hal tersebut karena penduduk yang berusia diatas 65
tahun masih banyak yang tinggal di Kecamatan ini untuk mencari nafkah.
Penyajian data penduduk menurut kelompok umur untuk tujuan tertentu seringkali
disederhanakan hanya menjadi 3 kelompok yaitu kurang dari 15 tahun (0-14 tahun), 15-64
tahun dan 65 tahun ke atas. Penggolongan seperti ini antara lain untuk melihat struktur
penduduk “tua” atau “muda”. Struktur umur penduduk termasuk kategori “muda” apabila
proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun sekitar 40 persen, sebaliknya dikatakan “tua” jika
proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas telah mencapai 10 atau lebih. Dilihat dari struktur
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umur, penduduk kota Bogor berada pada tahap transisi dari penduduk muda menjadi
penduduk tua. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi penduduk yang berusia kurang dari 15
tahun sebesar 28,30 persen, dan penduduk usia 65 tahun ke atas sudah mencapai 3,47 persen.
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Bogor Tahun 2013
Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

0 – 14
15 – 64
65 +
Total

152.465

134.173

286.638

29,62%

26,93%

28,30%

345.936

345.272

691.208

67,20%

69,30%

68,23%

16.396

18.777

35.173

3,18%

3,77%

3,47%

514.797

498.222

1.013.019

100,00%

100,00%

100,00%

Sumber: BPS Kota Bogor

Gambar 3.4
Grafik Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2013
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Cara lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut
umur dan jenis kelamin adalah dengan piramida penduduk. Bentuk piramida penduduk dari
suatu wilayah pada tahun tertentu dapat mencerminkan dinamika kependudukan di wilayah
tersebut, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Suatu wilayah dengan tingkat kelahiran,
kematian yang tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida yang alasnya besar berangsur.
Gambar 3.4 menyajikan piramida penduduk Kota Bogor tahun 2013.

Jika dilihat dari

bentuknya, maka dapat disimpulkan tingkat kelahiran dan kematian di Kota Bogor sudah
dalam kategori rendah, sehingga alas dari piramida sudah mulai menyempit.

Piramida

penduduk juga menunjukkan bahwa komposisi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun
perempuan berada pada kelompok umur 25-29 tahun.

3.4.

Bonus Demografi
Dengan proporsi usia produktif di Kota Bogor sebesar 68,23 persen terhadap usia tidak

produktif kota Bogor termasuk kota yang memperoleh bonus demografi. Bonus Demografi
adalah bonus yang dinikmati suatu Negara/daerah sebagai akibat dari besarnya proporsi
penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya
Meningkatnya penduduk berusia produktif (usia 15 tahun sampai 65 tahun). di Indonesia telah
memasuki bonus demografi (rasio ketergantungan terhadap penduduk tak produktif) sejak
tahun 2012, yakni 49,6 persen. Atas dasar itu, penduduk Indonesia yang produktif lebih banyak
daripada penduduk yang tak produktif.
Harapanya bonus demografi ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah baik di
pusat maupun di daerah. Manfaat bisa dilakukan dengan adanya kesiapan kebijakan seperti
memperkuat investasi di bidang kesehatan, pendidikan maupun ketenagakerjaan. “Ini (bonus
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demografi) tidak otomatis menguntungkan tetapi dengan syarat misalnya dalam bidang
pendidikan, agar wajib belajar terus diperpanjang menjadi 12 tahun. Lalu, jumlah drop out
(DO) pelajar yang keluarganya berpenghasilan rendah harus dikurangi.
Dari sisi kesehatan, juga harus dimulai dari hari pertama sejak kelahiran, dalam jangka
waktu tersebut masa-masa untuk perkembangan otak. Sedangkan dari sisi ketenagakerjaan, bila
perlu pemerintah terus menggenjot industri padat karya, pertanian, industri kreatif serta industri
mikro, kecil dan menengah.
Dengan demikian kependudukan merupakan topik yang sangat penting dalam
pembangunan, karena pembangunan manusia pada dasarnya ditujukan kepada manusia atau
people-centered development. Pembangunan dilakukan pada saat manusia menjadi pelaku
utama dari pembangunan itu sendiri yang diukur dari human resource development atau
kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus menjadi prioritas
dalam pembangunan. Oleh karena itu pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis
sumber daya manusia di masa depan secara lebih efektif dan efisien.
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BAB IV
ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BOGOR
Konsep pembangunan manusia memenuhi dimensi yang sangat luas dengan banyak
pilihan, hanya mungkin tercapai jika penduduk tersebut memiliki peluang angka harapan hidup
yang tinggi atau umur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan atau keahlian
serta mempunyai peluang atau kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut dalam
kegiatan yang produktif, sehingga penduduk memiliki tingkat daya beli yang tinggi.
Dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) menekankan perlunya Indonesia
memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia dan bagaimana
pembiayaannya. Laporan tersebut menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan hak asasi
manusia yang sangat penting untuk meletakkan dasar kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan
menjamin kelangsungan demokrasi dalam jangka panjang.
Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya
mengurangi kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan
penduduk yang miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat hal terpenting dari mereka
ialah tenaga mereka.
Indeks pembangunan manusia (IPM), atau yang dikenal dengan sebutan Human
Development index (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek
penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil-hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat
perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator,
yakni kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan. Jadi jelas bahwa 3 unsur ini
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sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusianya.

4.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor Tahun 2010-2013.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor dari tahun ketahun selalu meningkat rata-rata
0,30 persen pertahun. Gambar 4.1. memperlihatkan pencapaian nilai IPM dari tahun 2010
hingga 2013. Pada tahun 2012 pencapaian IPM Kota Bogor sebesar 76,47 atau meningkat
sebesar 0,39 point dari tahun 2011 (76,08). Dan ditahun 2013 angka IPM mencapai 76,82 atau
meningkat 0,35. Daerah dengan IPM tinggi memang cukup sulit meningkatkan angka IPM
(hardcore). Sebaliknya lebih mudah bagi daerah yang masih memiliki angka IPM tergolong
rendah untuk meningkatkan kecepatan peningkatan IPM (softcore). Jika dibandingkan dengan
angka provinsi maka IPM Kota Bogor jauh melampaui IPM Provinsi Jawa Barat yang sebesar
73,58 ditahun 2013. Peringkat IPM Kota Bogor di tahun 2013 menduduki peringkat kelima (5)
se Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota se
Indonesia maka peringkat IPM Kota Bogor dalam periode 2006-2009 mengalami penurunan,
Pada tahun 2006, IPM Kota Bogor berada pada peringkat ke 46, tetapi pada tahun 2009 berada
pada peringkat 60 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa
peningkatan perkembangan IPM didaerah lain menunjukan perkembangan yang relatif lebih
baik dibandingkan Kota Bogor. Dan ini perlu menjadi perhatian agar peringkat IPM Kota
Bogor secara nasional tidak mengalami penurunan.
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Gambar 4.1. Grafik Perkembangan IPM Kota Bogor Tahun 2010-2013
Capaian angka IPM akan menentukan peringkat antar daerah. Meskipun demikian, untuk
menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari urutan
peringkatnya akan tetapi dapat juga berdasarkan besaran nilai reduksi shortfall. Berdasarkan
ukuran itu terlihat seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia dalam satu tahun.
Kecepatan peningkatan IPM tertinggi terjadi pada periode 2006-2007 sebesar 1,71. Namun
pada periode selanjutnya, yaitu 2009-2010 reduksi shortfall Kota Bogor sedikit mengalami
penurunan menjadi 1,11 dan kembali meningkat sebesar 1,36 ditahun 2011 dan 1,63 ditahun
2012. Serta 1,51 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan kecepatan pembangunan di Kota
Bogor relatif melambat ditahun 2010 dan meningkat kembali ditahun 2011 dan 2012 serta
2013.
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Gambar 4.2. Grafik Perkembangan Reduksi shortfall Kota Bogor, 2010-2013
4.2.

Perkembangan Komponen IPM
Dalam prakteknya, peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan tidak

dapat dilakukan dalam jangka pendek. Hal ini berbeda dengan komponen daya beli yang dapat
bertambah secara nyata dalam waktu yang relatif singkat seiring dengan keberhasilan
peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pendapatan. Untuk melihat lebih jauh hasil yang telah dicapai selama 2010-2013 pada proses
pembangunan manusia Kota dapat ditelaah satu persatu kemajuan yang didapat untuk masingmasing komponen IPM seperti disajikan pada Tabel 4.1 dibawah ini.
Tabel 4.1. Perkembangan Komponen IPM di Kota Bogor Tahun 2010 - 2013
Tahun
(1)
IPM
Indeks Kesehatan
- Angka Harapan Hidup (tahun)
Indeks Pendidikan
- Angka Melek Huruf (%)
- Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Indeks Daya Beli
- Daya Beli (Rp)

2010
(2)
75.75
73.12
68.87
87.60
98.77
9.79
66.53
647.890

2011
(3)
76.08
73.28
68.96
87.64
98.79
9.80
67.31
651.250

2012
(4)
76.47
73.45
69.07
87.78
98.97
9.81
68.17
655.000

2013
(5)
76.82
73.75
69.25
87.86
99.05
9.82
68.86
657.970

Sumber : BPS Kota Bogor
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Gambar 4.3. Grafik IPM Kota Bogor Menurut Komponen Tahun 2010-2013
4.2.1. Angka Harapan Hidup (AHH)
Seperti diketahui kualitas hidup yang baik dari sisi kesehatan dapat dilihat dari Angka
Harapan Hidup atau AHH adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh
seseorang selama hidupnya. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan.
Tabel 4.1 memperlihatkan perkembangan AHH selama kurun waktu 2010-2013. Pada Tabel
tersebut terlihat, selama periode 2010-2013 perkembangan AHH menunjukkan peningkatan.
Pada Tahun 2011, AHH penduduk Kota Bogor mencapai 68,96 tahun dan meningkat menjadi
69,07 ditahun 2012. Sementara ditahun 2013 mencapai 69,25. Meskipun terus mengalami
peningkatan, namun selama kurun waktu 2010-2013 kenaikan AHH kurang dari 0.5 tahun.
Untuk itu perlu peningkatan kesehatan yang lebih komprehensif agar perbaikan derajat
kesehatan melalui penurunan Angka Kematian Bayi dapat terlaksana. Tingkat kesehatan bayi
juga dipengaruhi secara nyata oleh kondisi kesehatan ibu serta lingkungannya. Tidak sedikit
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anak yang terpaksa lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) karena dilahirkan oleh ibu
yang menderita kekurangan gizi.
Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan

penduduk. Angka ini

dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diindentifikasi sangat erat kaitannya dengan masalah
kesehatan penduduk. Untuk itu agar terciptanya derajat kesehatan yang lebih baik, maka
beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap angka harapan hidup perlu lebih
diperhatikan, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka
kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih.
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Gambar 4.4. Grafik Indeks Kesehatan dan AHH di Kota Bogor Tahun 2010-2013
4.2.2. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah
Pendidikan yang semakin tinggi merupakan cerminan kualitas manusia yang secara
langsung dapat memberikan peluang kesejahteraan masyarakat. Banyak dinegara maju m
dPembangunan di bidang pendidikan akan membawa dampak positif yang cukup nyata di masa
mendatang. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan putus sekolah tampaknya harus
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terus ditingkatkan dan menjadi prioritas utama dengan diiringi pembangunan serta revitalisasi
gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan.
Komposisi penduduk yang relatif besar diusia muda memerlukan persiapan sarana penunjang
pendidikan yang memadai.
Pencapaian tingkat pendidikan yang cukup baik saat ini merupakan cermin dari
keberhasilan perencanaan pembangunan di masa yang lalu. Yang perlu dilakukan saat ini
adalah memelihara dan mempertajam upaya-upaya positif yang sudah dirintis di masa lalu
sehingga dapat dihasilkan capaian pendidikan lebih baik. Jika aspek pendidikan tidak ditangani
secara baik dan lebih dini dikhawatirkan pada rentang waktu yang akan datang berdampak
cukup serius pada pencapaian angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
Indeks pendidkan yang merepresentasikan pengetahuan dalam IPM adalah angka melek
huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai
ukuran kualitas sumber daya manusia. Angka Melek Huruf (AMH) dapat dimaknai sebagai
ukuran kualitas sumberdaya manusia. Angka melek huruf menggambarkan persentase
penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca tulis, sedangkan Rata-rata Lama sekolah
(RLS) menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani penduduk usia 15 tahun ke atas
untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.
Selama periode 2010-2013 perkembangan AMH menunjukkan kenaikan kecepatan,
AMH pada tahun 2011 meningkat sebesar 0.02 point dibandingkan tahun 2010, ditahun 2012
naik 0,01 point, dan ditahun 2013 meningkat sebesar 0,08 point dari 98,97 menjadi 99,05.
Sementara rata-rata lama sekolah di Kota Bogor tahun 2013 mencapai 9,82 tahun artinya sudah
mencapai pada kelas 1 SLTA. Oleh karena itu perlu digiatkan/dicanangkan wajar pendidikan
12 tahun sehingga RLS Kota Bogor menjadi tamat SLTA segera terwujud.
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Gambar 4.5. Grafik Indeks Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2010-2013
4.2.3. Kemampuan Daya Beli.
Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam
bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar
wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikan atau menurunkan nilai daya beli.
Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbanding,
untuk itu perlu adanya standarisasi. Dengan demikian, satu rupiah di suatu wilayah memiliki
daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan adanya standarisasi ini maka
kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.
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Gambar 4.6. Grafik Indeks Daya Beli di Kota Bogor Tahun 2010-2013
Kemampuan daya beli masyarakat Kota Bogor sebagaimana ditunjukkan mengalami
peningkatan selama periode 2010-2013, yaitu dari 651.250 rupiah pada tahun 2010 menjadi
655.000 rupiah ditahun 2012. Serta tahun 2013 menjadi 657.970 naik sebesar 2.970 rupiah.
Nilai 656.500 rupiah artinya kemampuan daya beli masyarakat Kota Bogor pada tahun 2013
rata-rata sebesar Rp.657.970 perkapita sebulan pada kelompok pengeluaran paket komoditas
27 komoditi dengan deflate (pembanding) harga komoditi di DKI Jakarta (Jakarta Selatan).
Arrtinya bila di Jakarta kemampuan daya beli 27 paket komoditas misalnya rata-rata
Rp.700.000 per kapita perbulan maka di Kota Bogor hanya Rp. 657.970 perkapita perbulan
ditahun 2013.
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Gambar 4.7. Grafik Daya Beli di Kota Bogor Tahun 2010-2013
4.3. Perbandingan IPM Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

Capaian Indeks Komposit Pembangunan Manusia Kota Bogor yang pada tahun 2013
sebesar 76,82 berhasil menduduki urutan ke-5 di Provinsi Jawa Barat yang memiliki IPM
73,58. Kecepatan pembangunan manusia di kota Bogor pada tahun 2013 sebesar 1,51 persen
(shortfall). Sementara daerah yang memiliki akselerasi kecepatan IPM tertinggi pada tahun
2013 adalah Kabupaten Bogor dan Kota Cirebon yakni sebesar 3,14 persen dan 2,73 persen,
sedangkan akselerasi (kecepatan) Provinsi Jawa Barat sebesar 1,40 persen. Secara lengkap
perbandingan angka IPM dan komponennya disajikan dalam Tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Perbandingan IPM Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

(1)
1

(2)
Kota Depok

Angka
Harapan
Hidup
(Tahun)
(3)
73.64

2

Kota Bekasi

70.16

98.60

3

Kota Bandung

70.13

4

Kota Cimahi

5

NO

KOTA/KAB

Angka
Melek
Huruf
(%)
(4)
99.04

Rata-rata
Lama
Sekolah
(Tahun)
(5)
10.98

Daya
Beli
(Ribu)

IPM

Short
Fall
(%)

(6)
658.25

(7)
80.14

(8)
2.11

10.85

653.79

77.67

2.16

99.74

10.63

648.33

77.32

2.00

69.82

99.82

10.76

643.19

76.86

2.48

Kota Bogor

69.25

99.05

9.82

657.97

76.82

1.51

6

Kota Cirebon

69.04

98.24

10.14

656.73

76.67

2.73

7

Kota Sukabumi

70.36

99.74

9.37

643.75

76.16

1.79

8

Kota Tasikmalaya

70.80

99.79

8.89

639.11

75.71

1.45

9

Bandung

69.37

98.80

8.49

648.36

75.11

1.51

10

Bekasi

70.45

94.94

8.84

644.37

74.80

2.59

11

Bandung Barat

69.23

99.17

8.14

645.01

74.59

2.17

12

Bogor

70.20

96.77

8.01

637.42

73.92

3.14

13

Sumedang

68.13

98.23

8.06

643.30

73.58

2.32

14

Tasikmalaya

68.80

98.98

7.35

639.00

73.26

1.57

15

Kota Banjar

66.89

98.41

8.19

640.72

72.84

2.64

16

Purwakarta

67.74

97.19

7.71

641.64

72.75

1.94

17

Ciamis

67.73

98.71

7.68

636.81

72.68

1.95

18

Kuningan

68.11

97.04

7.52

637.63

72.47

1.71

19

Garut

66.51

99.03

7.39

644.10

72.43

1.10

20

Subang

69.89

92.54

6.98

638.23

72.10

1.10

21

Sukabumi

67.90

98.03

6.97

634.88

71.96

1.61

22

Majalengka

67.38

96.03

7.27

640.85

71.90

2.58

23

Karawang

67.80

93.45

7.42

639.28

71.56

2.28

24

Pangandaran

66.59

94.22

7.51

634.33

70.74

-

25

Cianjur

66.80

98.02

6.88

623.21

70.38

1.20

26

Cirebon

66.04

93.26

6.90

640.62

70.25

2.21

27

Indramayu

67.74

86.11

6.25

645.70

69.52

2.01

JAWA BARAT

68,84

96,87

8,11

641,63

73,58

1,75

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat
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Gambar 4.8. Grafik IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
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Secara umum capaian IPM di tingkat kabupaten/kota Jawa Barat tahun 2013
menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Kota Depok menduduki peringkat tertinggi
pada capaian pembangunan manusia tahun ini dengan nilai IPM sebesar 80,14. Kabupaten
Indramayu masih menduduki peringkat terendah dalam pencapaian pembangunan manusia
yaitu sebesar 69,52. Sementara Kabupaten pemekaran ditahun 2013 dari Kabupaten Ciamis
yaitu Kabupaten Pangandaran menduduki posisi 24 masih lebih baik dibandingkan Kabupaten
Cianjur, Cirebon dan Indramayu. Kondisi ini IPM ini secara umum tidak berbeda selama 2
tahun ke belakang, dimana Kota Depok yang mewakili wilayah perkotaan memiliki capaian
IPM yang

sangaat tinggi, sementara Kabupaten Indramayu sebagai representasi wilayah

perdesaan memiliki IPM terendah di Jawa Barat.
Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, peringkat IPM kabupaten/kota tidak
mengalami banyak perubahan. Wilayah-wilayah berstatus kota terus menduduki urutan teratas
dalam pencapaian IPM Jawa Barat. Lima wilayah kota dengan nilai IPM tertinggi di tahun
2013 masing-masing adalah Kota Depok di peringkat pertama dengan nilai IPM sebesar 80,14,
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disusul Kota Bekasi (77,67), Kota Bandung (77,32), Kota Cimahi (76,86), dan Kota Bogor
(76,82).
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Gambar 4.9. Grafik Wilayah Jawa Barat Dengan IPM Tertinggi
2012-2013

Seperti halnya 5 wilayah kota yang terus berada di peringkat teratas dalam capaian
IPM, terdapat juga 5 wilayah Kabupaten yang berada di peringkat terbawah selama 3 tahun
berturut-turut. Kelima wilayah tersebut masing-masing adalah Kabupaten Majalengka (71,16),
Karawang (70,89), Cianjur (70,02), Cirebon (69,58), dan Indramayu (68,89).
Gambar 4.10. Grafik Wilayah Jawa Barat Dengan IPM Terendah
2012-2013
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Sepanjang rentang waktu tiga tahun terakhir, terdapat sejumlah kabupaten/kota
mengalami peningkatan IPM secara cepat dan sebaliknya ada kabupaten/kota dengan
peningkatan IPM relatif lambat. Perbedaan laju kecepatan peningkatan IPM di masing-masing
wilayah ini sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya perubahan indikator-indikator penghasil
angka IPM di wilayah tersebut. Fenomena IPM secara nasional memperlihatkan, provinsi
dengan IPM tinggi cukup sulit untuk meningkatkan angka IPMnya (hardcore). DKI Jakarta
adalah contoh provinsi dengan peringkat IPM tertinggi namun memiliki kecepatan IPM yang
rendah. Berlawanan dengan hal di atas, provinsi yang masih memiliki IPM yang tergolong
rendah seperti Provinsi Papua cenderung lebih mudah meningkatkan kecepatan peningkatan
IPMnya (softcore).
Kondisi yang terjadi di tingkat nasional ini agak berbeda dengan kondisi yang terjadi
di Jawa Barat secara keseluruhan. Kecepatan peningkatan angka IPM yang bisa dilihat melalui
reduksi shortfall cukup bervariasi di masing-masing kabupaten/kota. Meskipun demikian,
terlihat nyata jika wilayah-wilayah perkotaan memiliki kecepatan pembangunan yang lebih
tinggi daripada wilayah-wilayah perdesaan.

Tabel 4.3. Enam Kabupaten/Kota dengan Reduksi Shortfall Terbesar Tahun 2012-2013
Kabupaten/Kota

IPM

Reduksi Shortfall
2012-2013
(3)
3.14

(1)
Kabupaten Bogor

(2)
73.92

Kota Cirebon

76.67

2.73

Kota Banjar

72.84

2.64

Kabupaten Bekasi

74.80

2.59

Majalengka

71.90

2.58

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat
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Perkembangan pencapaian IPM terlihat cukup bervariasi di setiap kabupaten/kota Jawa
Barat pada tahun 2012-2013. Tabel 4.3. di atas memperlihatkan ada lima wilayah yang
memiliki kemajuan pesat selama satu tahun ini. Kabupaten Bogor mencatat kemajuan terpesat
dengan reduksi shortfall 3,14. Diikuti oleh Kota Cirebon 2,73, Kota Banjar 2,64, Kabupaten
Bekasi 2,59, dan Kabupaten Majalengka 2,58. Kabupaten Bogor dengan reduksi shortfall
tertinggi ini merupakan wilayah di Jawa Barat yang sangat diuntungkan karena kedekatan letak
geografisnya dengan DKI Jakarta demikian pula Kabupaten Bekasi. Sebagai daerah penyangga
ibukota, perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur yang cukup giat
digenjot Pemerintah Daerah, menjadi sebuah sinergi yang sangat positif bagi perkembangan
daerah yang bersangkutan. Sementara kecepatan pembangunan manusia Kota Bogor pada
tahun 2012-2013 memiliki reduksi shortfall sebesar 1,51. Dan pernah memiliki kecepatan
reduksi shortfall yang tinggi ditahun 2008-2009 yakni sebesar 1,71.
Dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, terdapat lima wilayah dengan
kemajuan relatif lambat dibandingkan wilayah lainnya pada tahun 2013. Tabel 4.4
menunjukkan Kabupaten Garut (1,10), Kabupaten Subang (1,10), Kabupaten Cianjur (1,20),
Kota Tasikmalaya(1,45) dan dan Kabupaten Bandung (1,51).
Rendahnya kecepatan pembangunan di 5 Kabupaten/kota tidak serta merta menjadi
sebab rendahnya tingkat pembangunan di wilayah tersebut. Pada dua tahun ke belakang, dapat
juga disebabkan pengembangan pembangunan pada titik jenuh seperti pada wilayah perkotaan,
dapat juga pengaruh budaya yang masih melekat sehingga perlu waktu untuk meningkatkan
pengetahuan terutama tentang pendidikan dan kesehatan. Kabupaten/kota dengan shortfall
yang terendah memiliki kecepatan pembangunan yang rendah. Sehingga kuat dugaan
sepanjang tahun 2012-2013, program-program pembangunan yang berkontribusi pada

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun Anggaran 2014

60

peningkatan IPM bergerak cepat mendongkrak nilai komponen-komponen IPM dengan
kontribusi terbesar terletak pada indikator pendidikan rata-rata lama sekolah.
Tabel 4.4. Lima Kabupaten/Kota dengan Reduksi Shortfall Terendah Tahun 2012-2013
Kabupaten/Kota

IPM

Reduksi Shortfall
2012-2013

(1)

(2)

(3)

Bandung

75.11

1.51

Kota Tasikmalaya

75.71

1.45

Cianjur

70.38

1.20

Subang

72.10

1.10

Garut

72.43

1.10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat
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4.4. Perbandingan Dimensi Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Berdasarkan Kwadran
Tahun 2013.

AHH Jawa Barat = 68,84
Kuadran II

Kuadran I

 Kab. Bandung
 Kab. Bekasi
 Kab. Bandung Barat
 Kabupaten Bogor
 Kota Bogor
 Kota Sukabumi
 Kota Bandung






Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi
Kota
Tasikmalaya
 Kota Cirebon

IPM Jawa Barat = 73,58
 Kab. Sukabumi
 Kab. Cianjur
 Kab. Garut
 Kab. Ciamis
Kuadran
Kab. Kuningan
III

 Kab. Cirebon
 Kab. Subang
 Kab. Majalengka
 Kab. Indramayu
 Kab. Purwakarta
 Kab. Karawang
 Kota Banjar
 Kab.
Tasikmalaya
 Kab. Sumedang
 Kabupaten
Pangandaran
 Kabupaten
Kuningan

Kuadran IV

Gambar 4.11. IPM dan AHH Kabupaten/Kota dibandingkan dengan IPM dan AHH
Jawa Barat Tahun 2014.

Jika dibandingkan dengan capaian AHH Provinsi Jawa Barat secara umum, Kota Bogor
termasuk kabupaten/kota yang capaian AHH nya lebih tinggi dari AHH provinsi. Berdasarkan
Tabel 4.5 terlihat bahwa terdapat 12 kabupaten/kota yang memiliki AHH dan IPM lebih tinggi
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dari capaian Jawa Barat atau dikategorikan berada pada kuadran I ditahun 2013. Tingginya
capaian dari beberapa daerah ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah ini dapat lebih
mudah mengakses sarana dan fasilitas kesehatan atau budaya tentang pengetahuan kesehatan
lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Barat.

AMH Jawa Barat = 96,87
Kuadran II

Kuadran I

 Kab. Bandung
 Kab. Bandung Barat
 Kota Bogor
 Kota Sukabumi
 Kota Bandung

 Kab. Bekasi







Kota Cirebon
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi
Kota
Tasikmalaya

IPM Jawa Barat = 73,58
 Kab. Bogor
 Kab. Cirebon
 Kab. Majalengka

 Kab.
Indramayu
 Kab. Subang
 Kab. Karawang
 Kabupaten
Pangandaran






Kab Garut
Kab Tasikmalaya
Kab. Ciamis
Kab. Kuningan







Kab. Sumedang
Kab. Cianjur
Kab. Sukabumi
Kota Banjar
Kab. Purwakarta
Kuadran IV

Kuadran III

Gambar 4.12.
IPM dan AMH Kabupaten/Kota dibandingkan dengan IPM dan AMH Jawa Barat Tahun 2013
Gambar 4.12. disajikan pembagian kwadran antara IPM dan AMH. Jika dibandingkan
dengan capaian Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan seperti halnya dengan AHH, posisi
AMH Kota Bogor pada tahun 2013 tetap pada kuadran I artinya, baik IPM maupun AMH Kota
Bogor masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Yang menarik
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Kabupaten Bekasi nilai IPM lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat namun nilai
AMH masih dibawah Provinsi Jawa Barat.
RLS Jawa Barat = 8,11
.

Kuadran II

Kuadran I

 Kab. Bogor

 Kab. Bandung
 Kab. Bekasi
 Kota Bogor
 Kota Sukabumi
 Kota Bandung
 Kab.
Bandung
Barat







Kota Cirebon
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi
Kota
Tasikmalaya

IPM Jawa Barat = 73,58







Kab. Sukabumi
Kab. Cianjur
Kab. Garut
Kab. Ciamis
Kab. Kuningan
Kab. Sumedang
Kuadran III









Kab. Cirebon
Kab. Majalengka
Kab. Indramayu
Kab. Subang
Kab. Purwakarta
Kab. Karawang
Kab.
Tasikmalaya

 Kota Banjar

Kuadran IV

Gambar 4.13. IPM dan RLS Kabupaten/Kota dibandingkan dengan IPM dan RLS Jawa Barat
Tahun 2013
Gambar 4.13. menggambarkan posisi RLS Kota Bogor dan kabupaten/kota terhadap
RLS Provinsi Jawa Barat secara umum tahun 2013 RLS Kota Bogor masih pada posisi
kuadran I yang berarti baik IPM maupun RLS Kota Bogor lebih tinggi dibandingkan angka
Provinsi Jawa Barat secara total. Rata-rata lama sekolah (RLS) di atas menunjukkan RLS
selama tahun 2013, sebelas kab/kota nilai RLS berada diatas posisi RLS Provinsi Jawa Barat
yang sebesar 8,11 tahun (kelas 3 SMP). Kota Bogor memiliki nilai RLS 9,81 (sudah pada
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posisi hampir kelas 2 SLTA). Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk
meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk menjadi wajar 12 tahun. Secara rata-rata
penduduk umur 15 tahun ke atas di Kota Bogor berpendidikan hampir kelas 2 SLTA.
Relatif rendahnya peningkatan pencapaian RLS dimungkinkan karena masih cukup
besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD sehingga meskipun partisipasi
sekolah penduduk muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terlihat secara
nyata hasilnya.
Jika capaian RLS dikaitkan dengan target yang diusulkan UNDP, maka rata-rata
pendidikan penduduk di Kota Bogor relatif tertinggal. Masih perlu kerja keras untuk mengejar
ketertinggalan sampai batas minimal pendidikan yang diusulkan UNDP yaitu 15 tahun.
Komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah perlu terus
digalakkan dan disosialisasikan agar dalam jangka panjang dapat terwujud SDM berkualitas.
Gambar 4.14 memperlihatkan posisi Daya Beli Kota Bogor dan kabupaten/kota lainnya
terhadap Daya Beli Provinsi Jawa Barat secara umum. Pada tahun 2013 daya beli Kota Bogor
masih pada posisi kuadran I yang berarti baik IPM maupun daya beli Kota Bogor lebih tinggi
dibandingkan angka Provinsi Jawa Barat. Daya beli IPM di Provinsi Jawa Barat pada tahun
2013 mencapai sebesar Rp. 641.630,-. Sementara pada tahun yang sama nilai daya beli Kota
Bogor mencapai Rp.657.970,-
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PPP Jawa Barat = 641,63
Kuadran II

Kuadran I

 Kota
Tasikmalaya
 Kabupaten
Bogor

 Kab. Bandung
 Kab. Bekasi
 Kab.
Bandung
Barat
 Kota Sukabumi
 Kota Cimahi







Kota Bogor
Kota Bandung
Kota Cirebon
Kota Bekasi
Kota Depok

IPM Jawa Barat = 73,11





Kab. Sukabumi
Kab. Cianjur
Kab. Cirebon
Kab. Kuningan

Kuadran III

 Kab. Subang
 Kota Banjar
 Kab.
Tasikmalaya
 Kab. Ciamis
 Kab. Karawang
 Kab.
Majalengka

 Kab. Sumedang
 Kab. Garut
 Kab. Indramayu
 Kabupaten
Purwakarta
Kuadran IV

Gambar 4.14.
IPM dan PPP Kabupaten/Kota dibandingkan IPM dan PPP Jawa Barat Tahun 2013.
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Shortfall Jawa Barat = 1,75
Kuadran II

 Kab.Bandung
 Kota Bogor
 Kota
Tasikmalaya

Kuadran I

 Kab. Bekasi
 Kota Sukabumi
 Kota Depok

 Kota Bogor
 Kota Bandung
 Kota Cirebon
 Kota Bekasi
 Kota Cimahi
 Kabupaten
Bandung Barat
IPM Jawa Barat = 73,58

 Kab. Sumedang  Kab. Subang
 Kab. Cirebon
 Kota Banjar
 Kab. Majalengka  Kab. Ciamis

Kuadran III

 Kab. Cianjur
 Kab. Garut
 Kab. Indramayu
 Kab. Sukabumi
 Kab. Kuningan
 Kab. Bogor
 Kab. Purwakarta
 Kab. Karawang

Kuadran IV

Gambar 4.15
IPM dan Shortfall Kabupaten/Kota dibandingkan IPM dan Shorfall Jawa Barat Tahun 2013
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BAB V
PEMBANGUNAN KAPABILITAS DASAR

5.1. Program Penunjang Peningkatan IPM melalui MDG’S
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),
sebanyak 189 negara anggota PBB bersepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millenium untuk
menangani isu perdamaian, keamanam, pembangunan, hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental dalam satu paket. Dalam konteks inilah, negara‐negara anggota PBB kemudian
mengadopsi tujuan pembanguan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs).
Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya dan menempatkan
pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan memiliki tenggat waktu serta
kemajuan yang terukur. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) telah diadopsi oleh
komunitas internasional sebagai kerangka kegiatan pembangunan di lebih dari 190 negara
disepuluh wilayah dan telah dikembangkan menjadi lebih dari 20 target dan lebih dari 60
indikator. Sebagai komitmen dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi
mengenai pembangunan; MDGs yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia
sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan
menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan global. MDGs juga mendorong
pemerintah,

lembaga

donor

dan

organisasi

masyarakat

sipil

di

manapun

untuk

mengorientasikan kembali kerja kerja mereka untuk mencapai target-target pembangunan yang
spesifik, ada tenggat waktu dan terukur kedalam 8 tujuan pembangunan milenium yaitu;
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1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan Target untuk 2015: Mengurangi setengah
dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang Dari 1 US$ sehari dan mengalami
kelaparan.
2. Mencapai pendidikan Dasar secara Universal Target 2015: Memastikan Bahwa setiap anak
laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan Tahap pendidikan dasar.
3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan Target 2005 dan 2015 :
Mengurangi perbedaan dan diskriminasi Gender dalam pendidikan dasar dan menengah
terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.
4. Mengurangi tingkat kematian anak Target 2015:Mengurangi tingkat Kematian anak‐anak
usia di bawah 5 tahun hingga dua pertiga.
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 2015: Mengurangi rasio Kematian ibu hingga 75%
dalam proses melahirkan.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya Target 2015: Menghentikan dan
memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS Dan gejala malaria dan penyakit berat lainnya.
7. Menjamin

keberkelanjutan

lingkungan

Target

:

Mengintegrasikan

prinsip-prinsip

pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta
Merehabilitasi sumber daya lingkungan yang hilang. Pada tahun 2015 Mendatang
diharapkan jumlah orang yang tidak memiliki Akses Air minum yang layak dikonsumsi
berkurang setengahnya. Pada Tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai perbaikan
Kehidupan yang signifikan bagi sedikitnya 100 juta orang yang tinggal Di daerah kumuh.
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Target: Mengembangkan lebih
jauh lagi perdagangan terbuka dan system Keuangan yang melibatkan komitmen terhadap
pengaturan manajemen yang jujur dan bersih, pembangunan dan pengurangan tingkat
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kemiskinan Secara nasional dan internasional. Membantu kebutuhan‐kebutuhan Khusus
negara‐negara tertinggal, dan kebutuhan khusus dari negara‐negara Terpencil dan
kepulauan‐kepulauan kecil. Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai
masalah utang
Dari 8 tujuan (goal) yang diprogramkan dalam MDGs diukur dalam suatu indikator
keberhasilan capaian. Tabel 5.1. disajikan Capaian MDGs tahun 2011-2013 di Kota Bogor.
Pada Gol 1. Memperlihatkan adanya penurunan penduduk miskin selama 3 tahun terakhir,
serta penurunan jumlah pengangguran (penduduk yang bekerja meningkat).
Pada bidang pendidikan gol 2,3 dan 4 nilai APM SD, SMP dan SMA meningkat selama
3 tahun terkahir, demikian juga angka melek huruf usia 15-24 pada tahun 2013 mencapai 100
persen, artinya pada usia tersebut sudah tidak ada yang buta huruf di kota Bogor. Dari sisi
kesetaraan gender juga memperlihat perbedaan jenis yang tidak terlalu tinggi di bidang
pendidikan antara laki-laki dan perempuan.
Sementara gol 5 dan 6 memperlihatkan upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak
seperti program KB atau kesehatan balita seperti imunisasi, penolong kelahiran dsb. Terlihat
rata-rata tiga tahun terakhir 85,66 persen balita ditolong oleh tenaga medis dan penggunaan KB
pada wanita lebih dari 60 persen.
Penggunan akses air minum yang layak dan sanitasi lebih dari 70 persen warga kota
Bogor telah menggunakan air minum maupun sanitasi layak. Sementara wilayah kumuh masih
tersisa 10 persenan.
Komunikasi global dalam peningkatan ekonomi perdagangan terbuka dengan indikator
penggunaan telepon, internet atau media komputer lebih dari 90 persen masyarakat kota Bogor
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mengguakan HP, dan sekitar 50 persen sudah memanfaatkan internet. Berikut tabel 5.1.
Capaian MDGs 2010-2013 di Kota Bogor.
Tabel 5.1. Capaian Millenium Development Goals (MDGs) Kota Bogor Tahun 2011-2013
GOL

1

2

3

4
5
6

7

8

Indikator Program

2011

2012

2013

Persentase Penduduk Miskin (P0) *)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *)
Konsumsi Penduduk Dibawah 1400 kkal
Konsumsi Penduduk Dibawah 2000 kkal
Bekerja/ Penduduk Umur 15 Tahun Keatas
Berusaha Sendiri, Pekerja Bebas dan Pekerja Keluarga
Angka Partisipasi Murni (APM) SD
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA
Angka Melek Huruf Umur 15-24
Rasio APM SD Perempuan/ Laki-laki
Rasio APM SMP Perempuan/ Laki-laki
Rasio APM SMA Perempuan/ Laki-laki
Rasio Melek Huruf Perempuan/ Laki-laki Umur 15-24
Tahun
Buruh Perempuan Non Pertanian
Imunisasi Campak Anak
Balita Ditolong Tenaga Medis
PUS KB Semua Cara
PUS KB Cara Modern
Ruta Air Minum Layak
Ruta Air Minum Layak **)
Ruta Sanitasi Layak
Ruta Kumuh
Ruta Kumuh **)
Ruta Pemilik Telepon Rumah
Ruta Pemilik Telepon Seluler
Ruta Mengakses Internet
Ruta Memiliki Komputer

9.16
1.33
17.99
63.52
55.54
26.66
91.40
69.11
47.11
99.15
101.83
96.37
77.69

8.47
1.25
30.46
74.37
53.94
30.97
91.76
72.18
62.94
99.86
101.04
110.56
95.39

8.23
0.99
25.91
70.28
54.09
24.70
97.89
79.07
62.13
100.00
101.11
128.32
119.09

Ratarata
8.62
1.19
24.79
69.39
54.52
27.44
93.68
73.46
57.39
99.67
101.33
111.75
97.39

98.34

100.27

100.00

99.54

36.21
83.59
62.78
61.59
53.11
74.69
64.07
16.79
15.38
18.83
88.99
47.14
22.16

31.55
89.91
69.31
67.86
54.32
80.30
66.22
12.03
9.55
15.34
94.02
55.03
24.29

33.37
83.49
65.94
64.99
47.68
74.65
83.94
10.34
7.98
11.80
94.18
51.43
25.11

33.71
85.66
66.01
64.81
51.71
76.55
71.41
13.05
10.97
15.33
92.40
51.20
23.85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat
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5.2.

Dimensi Kesehatan
Kesehatan merupakan aspek yang paling mendasar yang dibutuhkan semua orang.

Dengan kondisi sehat setiap orang dapat melaksanakan segala aktivitasnya untuk mencapai
tujuan yang diinginkan termasuk meningkatkan kapabilitas. Namun untuk mencapai derajat
kesehatan yang lebih baik tidak mudah, karena banyak faktor yang berpengaruh terhadap
peningkatan derajat kesehatan seperti air bersih, sanitasi dan lingkungan, kualitas makanan
serta akses terhadap pelayanan dasar kesehatan.

Gambar 5.1 Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)
Menurut Henrik L. Blum, peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat
diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu,
yaitu: faktor lingkungan (45 persen), perilaku kesehatan (30 persen), pelayanan kesehatan (20
persen), dan kependudukan/keturunan (5 persen). Apabila keempat faktor tersebut dalam
kondisi yang baik, maka peluang peningkatan derajat kesehatan masyarakatpun akan semakin
besar.
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Berdasarkan teori tersebut, kita coba membagi lagi faktor mana saja yang bertindak
sebagai input dan faktor mana saja yang masuk ke dalam proses yang menunjang peningkatan
derajat kesehatan. Faktor keturunan, lingkungan serta pelayanan kesehatan dalam hal ini
ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan menjadi input bagi dimensi umur panjang dan
sehat. Sedangkan faktor pelayanan kesehatan dalam hal ini lebih terfokus pada akses menuju
pelayanan kesehatan tersebut menjadi bagian dari proses menuju umur panjang dan sehat
selain perilaku kesehatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.
Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai program
antara lain melalui pendidikan, kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular,
penyediaan air bersih dan sanitasi serta pelayanan kesehatan. Pemerintah memprioritaskan
pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat umum, dengan perhatian khusus kepada
masyarakat berpenghasilan

rendah, daerah kumuh perkotaan, daerah pedesaan, daerah

terpencil dan kelompok masyarakat terasing. Hal tersebut dikarenakan pelayanan kesehatan
dapat dipengaruhi oleh banyak faktor selain dana, misalnya pendapatan masyarakat, akses ke
pelayanan kesehatan dan lain-lain. Berbagai program pemerintah tersebut merupakan
implementasi dari kepedulian pemerintah terhadap upaya menciptakan masyarakat yang sehat
dan berumur panjang. Gambar 5.2. merupakan beberapa variabel yang turut mempengaruhi
kenaikan indeks kesehatan dikota Bogor tahun 2012-2013.
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0

11.56
11.56

16.4616.46

Perkawinan Usia Muda Jamban (Tangki/SPAL) Air Minum (Terlindungi) Askeskin (Kesehatan
< 16
Gratis)

Gambar 5.2. Grafik Beberapa Faktor yang Dapat Mempengaruhi Dimensi Kesehatan
di Kota Bogor Tahun 2012-2013 (persen)
Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia
serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan
keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup
sehat. Tujuan tersebut akan tercapai dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan yang merata, serta
mengembangkan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan
dengan tujuan pokok pembangunan kesehatan yaitu :
1. Peningkatan kemampuan keluarga dan masyarakat untuk mengembangkan dirinya sendiri
dalam kehidupan, kesehatan serta pembudayaan perilaku hidup sehat dan penerimaan
norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
2. Perbaikan mutu lingkungan hidup/pemukiman yang dapat mendukung hidup sehat.
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3. Perbaikan status gizi yang diarahkan pada peningkatan intelegensi dan produktifitas kerja.
4. Pengurangan angka kesakitan (morbiditas), kecacatan (disabilitas), dan kematian
(mortalitas).
5. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan dapat
diterima oleh masyarakat.
Realisasi program pembangunan di bidang kesehatan yang dijalankan oleh
Pemerintah Kota Bogor didalam upaya meningkatkan derajat kesehatan penduduknya
antara lain :
1. Peningkatan mutu dan jangkauan pemerataan pelayanan kesehatan dasar melalui
pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta pengadaan Puskesmas Keliling.
2. Peningkatan mutu dan jangkauan pemerataan pelayanan kesehatan dengan rujukan melalui
peningkatan pelayanan di Puskesmas beserta tempat perawatannya dan Rumah Sakit.
3. Pembangunan wahana pelayanan kesehatan dasar.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan melalui penempatan tenaga dokter,
dokter gigi sebagai pegawai tidak tetap (PTT).
5. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

5.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB)
Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk
adalah Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan salah satu indikator kesehatan yang
erat kaitannya dengan AHH.Tinggi rendahnya AHH dapat dilihat dari pola AKB.Makin tinggi
derajat kesehatan menyebabkan makin rendahnya angka kematian sehingga memperbesar
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harapan untuk hidup.Angka kematian bayi mengalami penurunan yang sangat signifikan
sebagai dampak pelaksanaan pembangunan di segala bidang, termasuk intervensi program
kesehatan yang sangat intensif dilaksanakan di seluruh pelosok tanah air. Namun terjadinya
berbagai wabah penyakit seperti polio, campak, flu burung, demam berdarah, dan kasus
mengenai prevelensi balita kekurangan energi dan protein, terutama berkaitan dengan masalah
busung lapar dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi. Memang yang harus menjadi
fokus masyarakat dan stakeholders adalah mengintervensi determinan yang mempengaruhi
AKB. Beberapa hal yang berkaitan dengan faktor determinan AKB adalah lamanya disusui,
penolong kelahiran, pendidikan kaum perempuan, perilaku hidup sehat, dan kemudahan dan
keterjangkauan sarana kesehatan.
Gambar 5.3. Grafik Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Kota Bogor
Tahun 2006-2011
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Angka kematian bayi (AKB) mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti yang
terlihat pada grafik di bawah ini. Pada tahun 2006 AKB Kota Bogor adalah 26,15 per 1000
kelahiran kemudian pada tahun 2011 menurun menjadi 25.11 per 1000 kelahiran.
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5.2.2. Penolong Persalinan
Angka kematian bayi baru lahir terutama disebabkan oleh antara lain infeksi dan berat
bayi lahir rendah. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan kondisi kehamilan, pertolongan
persalinan yang aman, dan perawatan bayi baru lahir. Menurut data Susenas tahun 2013, masih
terdapat 16,51 persen balita yang lahir hanya mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga
non paramedis seperti dukun, dan keluarga. Persentase ini mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap
tenaga medis penolong persalian lebih mudah. Keberadaan bidan desa yang siaga membantu
proses persalinan merupakan salah satu faktor menurunnya persentase penolong persalinan
oleh tenaga non medis. Dari catatan hasil susenas penolong persalinan oleh bidan sebesar 59,62
persen dan oleh dokter 23,87 persen. Program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)
maupun jamkesda juga mempunyai andil dalam menurunkan angka penurunan penolong
kelahiran oleh dukun bersalin, karena masyarakat miskin dapat mengakses fasilitas kesehatan,
termasuk untuk persalinan melalui tenaga medis.
Tabel 5.4. Persentase Balita Menurut Penolong Pertama Kelahiran di Kota Bogor Tahun 2013
Dokter

Bidan

Dukun bersalin

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

23,87

59,62

16,51

100,00

Sumber : Susenas 2013

Pengetahuan yang minim tentang cara persalinan dan perawatan pasca persalinan yang
sehat dan aman misalnya mengenai perawatan tali pusar, perlakuan saat membersihkan bayi
yang baru lahir, serta sangat minimnya alat-alat bantu penolong persalinan merupakan
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beberapa faktor penyebab terjadinya kematian bayi. Dapat dibayangkan bagaimana situasi
genting ketika sebuah keluarga yang berada di daerah terpencil terhalang oleh
ketidaktersediaan sarana transportasi yang memadai untuk membawa ibu hamil ke tempattempat persalinan medis, selain itu minimnya biaya yang dimiliki memaksa mereka bergantung
kepada penolong kelahiran non medis. Situasi tersebut tidak saja membawa kerawanan
terhadap bayi yang baru dilahirkan, tapi juga keselamatan ibu yang melahirkan.

Untuk mencegah kematian bayi, kegiatan imunisasi pada bayi harus dipertahankan atau
ditingkatkan cakupannya sehingga Universal Child Immunization (UCI) sampai di tingkat
desa. Peningkatan pelaksanaan ASI eksklusif,

peningkatan status gizi serta peningkatan

deteksi dan stimulasi dini tumbuh kembang menjadi modal awal untuk sehat. Pencegahan dan
pengobatan penyakit infeksi terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, dan
malaria terutama di daerah endemik perlu ditingkatkan melalui Manajemen Terpadu Balita
Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). Pencegahan lain agar tidak
terjadi kematian bayi yang baru dilahirkan yaitu kehadiran serta pertolongan tenaga kesehatan
yang terampil pada masa persalinan. Kejadian komplikasi pada ibu hamil dan proses
melahirkan, bisa diminimalisir apabila ibu hamil tersebut rajin memeriksakan kehamilannya
pada tenaga medis, karena sudah sejak awal tenaga medis memantau hal yang

tidak

diinginkan.

5.2.3. Status Gizi Balita
Gizi berperan besar terutama di masa-masa pembentukan janin pada periode kehamilan
dan berlanjut pada masa-masa pertumbuhan seorang anak. Otak sebagai salah satu organ paling
penting dalam tubuh, tumbuh secara dramatis selama periode kehamilan, Indonesia Nutrition
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Network menjelaskan otak bayi terbentuk segera setelah pembuahan, di mana otak seorang
bayi yang baru lahir mencapai pertumbuhan 25 persen dari otak orang dewasa, dan
mengandung 100 miliar sel otak (neuron). Pada usia setahun, pertumbuhannya mencapai 70
persen dari otak dewasa, dan 70 – 85 persen neuron yang ada sudah terbentuk secara lengkap.
Kemudian pada usia tiga tahun, perkembangan otaknya sudah mencapai 90 persen otak dewasa
totalnya yang secara signifikan akan menentukan kualitas SDM hingga masa dewasa.
Hingga periode waktu tersebut frekuensi tubuh dalam membangun sistem kekebalan
sangat besar. Masa ini juga merupakan masa kritis bagi tumbuh kembang fisik, kecerdasan
(intelligence quation), mental (emotional quation), dan sosial (socio quation). Dengan berbagai
potensi tersebut, kekurangan gizi pada masa ”golden age” ini akan berdampak besar bagi
kelangsungan kehidupan seorang anak.
Seorang anak yang memiliki gizi buruk berpeluang mengalami penurunan tingkat
kecerdasan hingga 30 poin. Akibat jangka pendek yang dirasakan adalah mudah terkena
penyakit atau bahkan kematian. Akibat jangka panjangnya, kalaupun anak dengan gizi buruk
ini dapat bertahan, biasanya akan mempunyai kualitas hidup yang sangat rendah yang tidak
mungkin dapat diperbaiki sepanjang rentang kehidupannya. Resiko pertumbuhan dan
perkembangan yang tidak optimal pada akhirnya akan melahirkan ”lost generation”. Kondisi
tersebut sangat menghawatirkan, karena sebagian dari generasi penerus kita tidak mampu
bertumbuh kembang dengan baik dan memiliki kualitas yang rendah. Seperti umumnya di
negara-negara berkembang, kecukupan gizi yang relatif rendah (atau lebih sederhana di sebut
kurang gizi) pada balita merupakan masalah utama yang cukup menghambat kemajuan
pembangunan.
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Status gizi anak balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara
berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang
telah ditetapkan yaitu melalui pemeriksaan antropometri. Apabila berat badan menurut umur
sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi
kurang, dan apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Selain melalui pengujian
antropometri, diagnosis kurang gizi juga dapat melalui temuan klinis, di mana keadaan klinis
gizi buruk dapat dibagi menjadi kondisi marasmus seperti anak kurus, kulitnya kering, dan
didapati pengurusan otot (atrophy); kondisi kwasiorkor seperti didapati pembengkakan
terutama pada punggung kaki yang tidak kembali setelah dilakukan pemijitan; serta kondisi
marasmik kwasiorkor yang merupakan bentuk klinis campuran keduanya.
Penyebab kekurangan gizi pada anak biasanya disebabkan oleh kuantitas dan kualitas
asupan makanan yang dikonsumsi dan tingkat kesehatan anak tersebut. Salah satu faktor yang
dapat mempengaruhi gizi buruk adalah saat bayi hingga usia dua tahun anak tidak cukup
mendapat makanan bergizi seimbang seperti Air Susu Ibu (ASI). Gizi lebih juga harus
diwaspadai karena akan berpengaruh terhadap kesehatan balita tersebut. Masalah akan timbul
jika asupan energi lewat makanan jauh lebih besar dari pada energi yang diperlukan untuk
beraktivitas, atau peningkatan gizi yang terjadi tidak disertai peningkatan aktifitas/bergerak.
Ketahanan tubuh bayi sangat dipengaruhi oleh masukan gizi dan imunisasi yang
diberikan. Masukan gizi yang baik untuk bayi berasal dari ASI. Air susu ibu disamping
memenuhi kebutuhan akan gizi juga mengandung zat antibodi terhadap penyakit. ASI
merupakan sumber zat gizi utama dan paling berperan pada masa-masa pertama anak yang
baru lahir hingga usia dua tahun. Obat pencegah gangguan gizi pada bayi ini mengandung
beberapa nutrien khusus bagi pertumbuhan otak bayi, seperti taurin, laktosa, omega-3 asam
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linoleat alfa, dan asam lemak ikatan panjang antara lain DHA (Docosahexanoic Acid) dan AA
(Arachidonic Acid) yang ke semua nutrien tersebut tidak bisa didapat dari susu sapi atau
fomula. Kalaupun ada itupun hanya dengan komposisi yang sangat sedikit. Berbagai fakta
ilimiah membuktikan bayi dapat tumbuh lebih sehat dan cerdas jika diberi ASI secara ekslusif
pada 4 – 6 bulan pertama kehidupannya. Ekslusif artinya adalah pada kurun waktu tersebut
bayi hanya mengkonsumsi ASI saja dan tidak diberi tambahan makanan cairan apapun seperti
susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, maupun tambahan makanan seperti pisang, bubur
susu, biskuit, maupun nasi tim.
Bayi yang diberi ASI secara khusus terlindung dari serangan penyakit sistem pernapasan
dan pencernaan. Hal itu disebabkan zat-zat kekebalan tubuh di dalam ASI memberikan
perlindungan langsung melawan serangan penyakit. Sifat lain dari ASI yang juga memberikan
perlindungan terhadap penyakit adalah penyediaan lingkungan yang ramah bagi bakteri
”menguntungkan” yang disebut ”flora normal”. Keberadaan bakteri ini menghambat
perkembangan bakteri, virus dan parasit berbahaya. Beberapa penelitian juga telah
membuktikan bahwa terdapat unsur-unsur di dalam ASI yang dapat membentuk sistem
kekebalan melawan penyakit-penyakit menular dan membantunya agar bekerja dengan
benar.Kelebihan yang diberikan ASI kepada bayi di antaranya adalah kandungan minyak
omega-3 asam linoleat alfa dalam ASI yang merupakan zat penting bagi otak dan retina
manusia.
Berdasarkan data Susenas 2012 diketahui 40,46 persen balita tersebut disusui lebih dari
24 bulan, sedangkan 32,17 persen disusui selama 12-23 bulan, 27,38 persen disusui selama 011 bulan. Situasi ini sangat menggembirakan karena tingkat kesadaran orang tua terutama ibu
untuk memberikan asupan gizi terbaik bagi si kecil makin baik. Dengan kata lain semakin
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panjang usia pemberian ASI terutama ASI ekslusif 4-6 bulan pertama akan menjamin
tercapainya pertumbuhan otak secara optmal, sehingga diharapkan pengembangan potensi anak
dapat berjalan baik dan semakin optimal pula. Namun demikian pemberian ASI kadang
terpaksa tidak dilakukan dengan optimal. Hal ini terjadi karena meninggalnya ibu pasca
persalinan, ASI yang tidak keluar ataupun jika keluar tapi tidak memenuhi kebutuhan bayi dan
anak, atau karena alasan pekerjaan dan penampilan. Asupan gizi lain bisa didapat tidak hanya
dari ASI. Seiring dengan perkembangan usia, semakin besar, anak butuh asupan gizi lain yang
bisa didapat dari sayur-sayuran, buah-buahan, susu dan makanan lain yang notabene
mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, protein hewani dan nabati,
vitamin, kalsium, serta berbagai mineral penting lainnya.
Tabel 5.3. Persentase Balita Yang Pernah Disusui dan Lamanya Disusui Tahun 2012-2013
Lama Disusui (bulan)
(1)
5
6 – 11
12 – 17
18 – 23
24 +
Jumlah
Sumber : Susenas 2013, BPS Kota Bogor

2012
(%)
(3)
6.95
21.51
17.03
16.33
40.46
100,00

2013
(%)
(3)
14.31
18.70
13.57
13.90
39.52
100,00

Salah satu faktor penting untuk meningkatkan status gizi balita adalah pemberian Air
Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI juga merupakan upaya dalam menekan angka kesakitan dan
kematian bayi.
Penundaan umur perkawinan pertama dan tingkat pendidikan ibu merupakan variable
penting dalam usaha menekan angka kematian bayi. Semakin muda usia perkawinan ibu, maka
akan semakin tinggi resiko untuk kematian bayi. Begitu pula semakin rendah pendidikan ibu,
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maka akan semakin sedikit pengetahuan ibu dalam hal pemeliharaan kandungan dan
pemeliharaan anak.
Berdasarkan hasil SUSENAS 2013, ternyata sekitar 47,89 persen dari penduduk wanita
Kota Bogor kawin pada usia antara 19-24 tahun, sedangkan yang kawin di bawah usia 15 tahun
ada sekitar 8,67 persen, angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 8,39
persen. Diharapkan dengan adanya kesadaran penduduk wanita khususnya, dalam hal
pentingnya pengetahuan dalam hal pemeliharaan anak dan kesadaran untuk menuntut
pendidikan yang lebih tinggi, dapat menunda usia perkawinan pertama minimal pada usia 1924 atau yang lebih baik di atas 25 tahun. Karena pada usia ini, wanita dianggap cukup matang
baik secara fisik dan mental untuk dapat berperan sebagai ibu yang baik.
Tabel 5.4. Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Yang Pernah Kawin dan Umur
Perkawinan Pertama di Kota Bogor Tahun 2012-2013
2012

2013

Umur Perkawinan
Pertama

N

%

N

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 15

21,878.45

8.39

23,804

8.67

16

8,252.91

3.17

16,611

6.05

17-18

55,023.51

21.11

54,966

20.02

19-24

124,786.92

47.88

131,457

47.89

25 +

50,695.18

19.45

47,718

17.38

Sumber :BPS Kota Bogor
Untuk menggambarkan kondisi kesehatan penduduk juga digunakan angka kesakitan
(morbiditas). Menurut hasil SUSENAS 2013 angka kesakitan penduduk Kota Bogor adalah
23,81

persen. Ini berarti diantara 100 orang penduduk ada 24 orang yang mengeluh
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kesehatannya terganggu. Angka ini menurun dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 29,62
persen.
Dampak lain yang akan mempengaruhi kualitas kesehatan penduduk yaitu kondisi
lingkungan, karena efek yang ditimbulkannya akan mempengaruhi pembentukan sifat dan
perilaku

masyarakat. Kondisi lingkungan yang dimaksud, diantaranya adalah lingkungan

perumahan. Dari hasil SUSENAS 2013, kondisi air minum penduduk yang berasal dari PDAM
sebanyak 35,49%, jumlah ini lenih besar daripada hasil SUSENAS 2012 yaitu sebesar 31,42%.
Kondisi sumber air minum dan penggunaan tangki septik memerlukan perhatian yang
cukup serius, karena penggunaan air minum yang kurang bersih dan tercemar sangat sensitive
dalam mempengaruhi kesehatan manusia. Begitu juga dengan pembuangan air tinja tanpa
menggunakan tangki septik sangat rawan dalam mempengaruhi derajat kesehatan, baik dilihat
dari aspek kebersihan lingkungan maupun dari dampak pencemarannya.
Upaya

pemerintah

Kota

Bogor

didalam

mengoptimalkan

derajat

kesehatan

penduduknya tidak terlepas dari keberhasilan merealisir setiap program pembangunan dibidang
kesehatan, walaupun masih belum mencapai target yang diinginkan.
Rumah sakit umum di Kota Bogor pada saat ini berjumlah 15 buah dengan jumlah
tempat tidur yang ada 1.774. Perbandingan jumlah tempat tidur dirumah sakit dengan
penduduk Kota Bogor adalah 1 : 571, dengan demikian fasilitas di Rumah sakit di Kota Bogor
masih sangat kurang, sehingga perlu dibantu dengan pelayanan kesehatan yang menyediakan
tempat tidur. Namun kondisi ini sudah lebih baik dari tahun 2012 dimana jumlah rumah sakit
umum sebanyak 12 buah dengan jumlah tempat tidur sebanyak 1.620 buah.
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5.3. Dimensi Pendidikan.
Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan salah satu tujuan
nasional Indonesia, yakni “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa,…”. Terlihat pada rumusan ini bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara
kesejahteraan umum dengan kecerdasan dan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan suatu
faktor kebutuhan dasar manusia, sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
pendidikan adalah bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan
pendidikan penduduk adalah upaya peningkatan sumber daya manusia yang hasilnya dapat
digunakan sebagi modal untuk melaksanakan pembangunan.
Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas hidup. Untuk itu, di
sejumlah

negara

pembangunan

pendidikan

memperoleh

prioritas

utama

dibanding

pembangunan sektor lain. Salah satu bukti pentingnya pembangunan pendidikan adalah
besarnya proporsi anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan. Di Indonesia sejak tahun
1994 pemerintah mewajibkan semua penduduk usia sekolah mengikuti pendidikan sekolah
dasar dan menengah yang dikenal dengan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun ini
merupakan pengejawentahan dari salah satu pasal UUD’45 yang menyatakan bahwa”setiap
warga negara Indonesia berhak memperoleh pengajaran”.
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting
kualitas sumber daya

dalam rangka peningkatan

manusia (SDM). Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai

penduduk, mencerminkan taraf intelektualitas suatu bangsa.
Menyadari pentingnya pendidikan tersebut, sejak Pelita I sampai sekarang Kota Bogor
telah melakukan berbagai program, diantaranya berupa pengembangan dan peningkatan sarana
serta prasarana pendidikan. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dan memperluas
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jangkauan dan mutu pelayanan serta kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka
menunjang program wajib belajar 9 tahun.
Adapun uraian komponen indikator pembentukan pembangunan manusia sebagai
berikut;
5.3.1. Angka Melek Huruf
Kemampuan baca tulis merupakan ketrampilan dasar yang sangat penting dalam
kehidupan. Melalui kemampuan dasar ini setiap orang akan mampu berkomunikasi secara baik
dan lebih luas serta dapat meningkatkan wawasannya. Dengan demikian kemampuan baca tulis
merupakan kunci sukses pembangunan manusia menuju peningkatan kualitas hidup.
Tabel 5.5 menyajikan persentase dan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat
membaca menulis menurut jenis kelamin.

AMH 99,05 persen berarti dari 100 orang

penduduk, 99 orang diantaranya sudah melek huruf dan 1 orang diantaranya masih buta huruf.
Tabel 5.5. Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan
Baca Tulis di Kota Bogor Tahun 2013

Dapat membaca menulis
Jenis Kelamin

Total
Ya

Tidak

%

99,53

0,47

100,00

N

414.902

1.959

416.861

%

98,54

1,46

100,00

N

400.641

5.936

406.577

%

99,05

0,95

100,00

N

815.543

7.895

823.438

Laki-laki

Perempuan

Total

Sumber : Susenas 2013
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Secara umum AMH penduduk usia 10 tahun ke atas di Kota Bogor tahun 2013 adalah
99,05 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen dari tahun 2012. Hal ini merupakan
cermin keberhasilan berbagai program dari pemerintah Kota Bogor yang sejak Pelita I hingga
saat ini selalu berupaya mengembangkan dan meningkatkan sarana serta prasarana pendidikan.
Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan
serta kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib belajar 9
tahun dan bahkan 12 tahun
5.3.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Penduduk usia sekolah yang telah mendapat kesempatan untuk mengecap pendidikan
dapat dilihat dari persentase yang masih sekolah atau tingkat partisipasi sekolah. Tingginya
APK menunjukkan keberhasilan di bidang pendidikan, khususnya dalam melihat jangkauan
pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Angka Partisipasi Sekolah memberikan gambaran
secara umum tentang persentase anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa
memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Lebih jauh, APK dapat digunakan
untuk menilai kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya peningkatan kapabilitas
dasar penduduk.
APK biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah mulai dari jenjang pendidikan
SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) dan SMA (16-18 tahun). Angka Partisipasi Kasar anakanak pada kelompok umur 7-12 tahun sudah diatas 100 persen, baik laki-laki maupun
perempuan sebagaimana Tabel 5.7 memperlihatkan bahwa APK umur 7-12 tahun sudah
mencapai 104,22 persen. Artinya, dari total anak usia sekolah 7-12 tahun, 104,22 persen
diantaranya sedang bersekolah.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun Anggaran 2014

87

Tabel 5.6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kota Bogor,
Tahun 2013

TAHAPAN

INDIKATOR

2013

(1)

(2)

(3)

INPUT

PROSES

JUMLAH SD/MI
JUMLAH SMP/MTs
JUMLAH SMA/MA
JUMLAH MURID SD
JUMLAH MURID SMP
JUMLAH MURID SMA
RASIO MURID SD/JUMLAH SD
RASIO MURID SMP/JUMLAH SMP
RASIO MURID SMA/JUMLAH SMA

342
153
150
117.969
54.732
60.434
345
358
403

Penduduk Bersekolah
Penduduk Bersekolah
7-12
13-15
16-18

111.889
51.201
37.464

Penduduk Menurut Usia
Penduduk Menurut Usia
7-12
13-15
16-18

113.191
58.382
53.498

APK SD
APK SMP
APK SMA

104.22
93.75
112.97

AMH

99.05

RLS

9.82

OUTCOME

Sementara partisipasi kasar usia 13-15 pada tahun 2013 mencapai 93,75 persen artinya
hanya sebesar 6,25 persen usia 13-15 (SMP) yang belum bersekolah. Demikian pula APK usia
16-18 tahun (SMA) sudah mencapai 112,97 persen, artinya dari total anak usia sekolah 16-18
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tahun, 112,97 persen diantaranya sedang bersekolah, dan hal ini menunjukkan bahwa paling
tidak ada 12,97 persen siswa SMA di Kota Bogor yang berasal dari luar Kota Bogor.
.

Tabel 5.7 secara lengkap memaparkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh

penduduk Kota Bogor menurut jenjang pendidikan. Tampak di sini penduduk pada umumnya
adalah setingkat SMU/SMK (29,89 %). Sedangkan yang tamat sarjana keatas dan D1/D2/D3
9,25 persen.
Tabel 5.7.

Persentase tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 10 tahun ke
atas menurut jenjang pendidikan di kota Bogor Tahun 2013

Ijazah tertinggi
yang dimiliki

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan

Total

Tidak punya Ijazah SD

15,85

17,08

16,45

SD

23,18

28,69

25,90

SMP Umum/Kejuruan/MTS

17,09

19,99

18,51

SMA/MA

23,22

19,47

21,38

SMA Kejuruan

9,98

6,99

8,51

D1/D2

0,29

1,05

0,66

D3

2,71

1,94

2,33

D4/S1

7,28

4,59

5,96

S2/S3

0,40

0,20
100,0
0

0,30

100,00
Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan Kota Bogor

100,00

Masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh Kota Bogor adalah tidak jauh dari
pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, efisiensi dan efektivitas
terutama dalam pengelolaan pendidikan. Secara terinci akan dijelaskan berikut ini.
Indikator lain yang digunakan untuk melihat masalah pemerataan pendidikan adalah
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angka partisipasi kasar, rasio murid terhadap sekolah, rasio murid terhadap kelas, dan rasio
murid terhadap guru
Rasio Murid dan Sekolah untuk tingkat SD 345 menunjukkan satu sekolah dasar
menampung 345 murid. Rasio Murid dan Sekolah untuk tingkat SLTP 358 yaitu satu sekolah
menampung 358 murid. Ditingkat SLTA, Rasio Murid dan Sekolah untuk tingkat
SLTA/sederajat 403 memperlihatkan bahwa satu sekolah menampung sekitar 403 murid.
Peningkatan relevansi dalam sistem pendidikan dapat diartikan bahwa hasil pendidikan
harus memberikan dampak bagi pemenuhan kebutuhan kerja, kehidupan masyarakat, dan
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu disesuaikan dengan
tujuan masing-masing jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
Tujuan pendidikan dasar adalah untuk pembentukan pribadi yang berbudi pekerti
luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemampuan, dan mempunyai
keterampilan dasar untuk pendidikan selanjutnya, dan mempunyai keterampilan dasar untuk
pendidikan selanjutnya, dan untuk bekal hidup. Keterampilandasar yang dimaksud belum
sepenuhnya berorientasi pada bidang-bidang kejuruan (vocational skill) tetapi lebih merupakan
keterampilan dasar untuk dapat dikembangkan lebih lanjut baik pada pendidikan lebih tinggi
maupun dunia kerja.
Adapun masalah masalah yang dihadapi dalam peningkatan bidang pendidikan antara
lain:
a.

Terbatasnya jumlah guru dan mutu guru yang mengajar muatan local menurut bidang
kegiatan dan mata pelajaran yang mendukung, karena pada tingkat SD diberlakukan
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system guru kelas, sehingga kemampuan mengajar keterampilan dasar yang beraneka
ragam sangat terbatas.
b.

Terbatasnya jumlah, jenis dan mutu alat peraga yang dapat dipergunakan dalam proses
belajar mengajar, terutama keterampilan dasar yang beraneka ragam.

c.

Belum ada studi khusus tentang keterampilan dasar apa yang cocok diberikan sesuai
kebutuhan pengembangan wilayah masing-masing kecamatan.

d.

Masih lemahnya prosedur penjurusan siswa SMU ke jurusan IPA/IPS dan Bahasa yang
dapat menunjang pengembangan bakat, minat dan keahlian untuk melanjutkan ke
perguruan tinggi pada jurusan yang sesuai, sehingga nantinya dapat menunjang
pengembangan kariernya di lapangan/dunia kerja.

e.

Jumlah lulusan SLTA yang melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi relative terbatas,
karena dipengaruhi oleh faktor-faktor ; terbatasnya daya tampung perguruan tinggi
negeri, keterbatasan ekonomi keluarga dan sebagian lulusan mencari pekerjaan.

f.

Pada SMK penataan jurusan dan porsi siswa menurut jurusan belum sepenuhnya sesuai
dengan permintaan jenis-jenis pasar kerja unggulan dan peta pengembangan industri
usaha; kurangnya kepedulian dunia usaha terhadap SMK sehingga sulit mencari pasar
kerja.
Beban penduduk Kota Bogor yang cukup besar dan wilayah yang luas, bukanlah

pekerjaan yang mudah dalam mengoptimalkan pembangunan dibidang pendidikan.
Rasionalisasi penerapan program pendidikan dan perluasan pengadaan sarana prasarana yang
tepat dan mampu memberikan akses keterjangkauan baik dari jarak tempuh maupun
kemudahannya, merupakan kunci utama dalam mengentaskan masalah pendidikan.
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Penyuluhan yang didukung oleh kebijaksanaan pemerintah dalam menyadarkan masyarakat
akan pentingnya pendidikan dan sekaligus mengubah budaya yang mengesampingkan arti
pentingnya pendidikan, hendaknya dilakukan dengan lebih terkonsentrasi. Pengadaan dan
penempatan tenaga pendidik yang berkualitas dan proporsional dengan tingkat kebutuhan dan
memenuhi standar rasio yang wajar terutama pada daerah-daerah terpencil yang rawan
kepeduliannya terhadap pendidikan, hendaknya lebih diutamakan disertai pemberian insentif
kepada pendidik yang ditempatkan di daerah terpencil. Selain itu, harus selalu diupayakan
penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum dengan bobot berimbang dan berorientasi kepada
pasar sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan pembangunan.
5.4. Dimensi Indeks Daya Beli
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan daya beli penduduk antara lain
karena cukup tingginya perkembangan harga kebutuhan rumah tangga. Selain itu, penumpukan
tenaga kerja pada level buruh/operator berpendapatan rendah yang disebabkan oleh rendahnya
kualitas pendidikan pekerja, juga merupakan kendala dalam meningkatkan daya saing
konsumsi riil penduduknya.
Hal lain yang dapat merendahkan kemampuan daya beli penduduk adalah grafik
pertumbuhan penduduk miskin. Kelompok masyarakat ini sangat rentan sekali dalam
mempengaruhi pertumbuhan pembangunan sektor ekonomi dan sector sosial, tidak terkecuali
sektor pembangunan manusia, yang dalam perkembangannya sangat terpengaruhi dan sangat
peka dalam menerima pengaruhi pertumbuhan kemiskinan.
Dilihat dari aspek pengeluaran perkapita perbulan pada tahun 2013, persentase terbesar
dari pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Bogor berada pada kisaran golongan
pengeluaran lebih dari 1.000.000 rupiah. Peningkatan pengeluaran juga mengindikasikan
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adanya peningkatan pendapatan/kesejahteraan, terlihat dari tahun 2011 sampai dengan 2013
adanya peningkatan golongan pengeluaran perkapita yang signifikan di Kota Bogor.
Tabel 5.8.

Persentase penduduk Kota Bogor berdasarkan golongan pengeluaran perkapita
Tahun 2013

Golongan Pengeluaran

2011

2012

2013

 100.000

0.00

0.00

0.00

100.000 – 149.999

0.31

0.00

0.00

150.000 – 199.999

1.57

2,16

0,00

200.000 – 299.999

11.8

12,17

3,21

300.000 – 499.999

33.33

34,18

16,34

500.000 – 749.999

27.32

18,24

13,79

750.000 – 999.999

11.53

10,88

12,11

14.13

22,37

54,56

 1.000.000
Sumber : BPS Kota Bogor, Susenas

Pendekatan melalui pengeluaran yang merefleksikan pendapatan penduduk merupakan
ukuran kemampuan penduduk untuk melakukan ekses terhadap upaya pemenuhan kebutuhan
hidup secara wajar dan layak. Keterkaitan masalah pendapatan tentunya ada hubungannya
dengan variabel yang mempengaruhi sub komponen pendapatan, terdapat beberapa variabel
yang disinyalir sangat kuat dalam mempengaruhi pertumbuhan kemampuan daya beli
masyarakat, variabel sub komponen pendapatan tersebut adalah :
1.

Produktivitas : PDRB per kapita.

2.

Pendidikan, meliputi persentase penduduk tamat SLTA atau lebih tinggi.

3.

Lapangan pekerjaan, meliputi persentase angkatan kerja di sector sekunder.

4.

Status pekerjaan.
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Variabel di atas sangat dominan sekali dalam mempengaruhi pendapatan yang akan
memberikan konsekuensi pengaruhnya terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Oleh
karena itu perhatian terhadap variabel-variabel di atas termasuk sub variabel yang eksis dalam
mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, seyogyanya mendapat perhatian yang ekstra
cermat dan hati-hati. Hal ini dikarenakan komponen pendapatan merupakan komponen yang
sangat rawan dalam melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan, kecemburuan sosial dan
problem tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Sejalan dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang cenderung menunjukkan
trend positif, maka dapat dipastikan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun
sektor lainnya, jika tidak diimbangi oleh mutu dan kualitas keahlian dan pendidikan pekerja
serta upaya perbaikan pendapatan yang memadai sebagai kompensasinya, akan menimbulkan
kerawanan sosial pada tingkat pendapatan rendah.
Status pekerjaan dan tingkat pendidikan pekerja merupakan variabel yang saling terkait
satu sama lain dan saling mempengaruhi, karena status pekerjaan biasanya ditentukan oleh
tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, cenderung akan
menimbulkan terkonsentrasinya pekerja pada status pekerjaan yang berada pada level rendah
dan akan menyebabkan terhambatnya peningkatan pendapatan mengecilnya peluang
kesempatan kerja.
Kendala yang menghambat tingkat pendapatan penduduk antara lain adalah
kebijaksanaan upah sektoral. Kesenjangan upah sektoral yang tinggi dan kurang
menguntungkan dapat mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan penduduk, dan
seringkali dianggap kurang adil. Konsekuensi kurang terkendalinya upah sektoral
mengakibatkan meningkatnya fokus dari pada penduduk terhadap suatu sektor tertentu yang
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dapat memberikan kompensasi pendapatan yang lebih baik dan menguntungkan, seperti; sektor
industri, perdagangan dan jasa. Selain itu, arus urbanisasi akan meningkat karena
terkonsentrasi di daerah kota atau pinggiran kota.
Komponen ini diukur melalui konsumsi perkapita riil, kemampuan daya beli
merupakan suatu alat ukur yang menggambarkan tingkat keberdayaan masyarakat didalam
memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan konsumsi riilnya, tanpa memperhatikan asal atau
sumber penerimaannya apakah berupa pemberian atau hasil pendapatannya.
Komponen ini merupakan alat ukur yang dianggap mewakili tingkat kesejahteraan
penduduk

sesuai

dengan

pola

kebiasaan

dan

kemampuan

untuk

memenuhi

kebutuhan.Kemampuan daya beli penduduk, dapat tergambar dari golongan pengeluaran
perkapita.
Pendekatan melalui pengeluaran yang merefleksikan pendapatan penduduk merupakan
ukuran kemampuan penduduk untuk mampu melakukan ekses terhadap upaya pemenuhan
kebutuhan hidup secara wajar dan layak.
Tenaga kerja merupakan bagian dari sumber daya manusia

(SDM) yang perlu

dioptimalkan pendayagunaannya, antara lain dengan meningkatkan kualitas SDM itu sendiri.
Dengan peningkatan SDM maka pada gilirannya akan meningkatkan pula hasil-hasil
pembangunan. Pemberdayaan SDM, antara lain dengan meningkatkan taraf pendidikan
maupun keterampilan yang ada. Hal ini mutlak dilakukan mengingat perkembangan ilmu
pengetahuan dan globalisasi informasi yang sedemikian pesat, mengakibatkan kompetisi dalam
memasuki pasar kerja yang semakin keras dan sulit.
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Tenaga kerja yang berkualitas dan kesempatan yang luas, akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan, maka akan meningkat pula
kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity) masyarakat. Oleh sebab itu, untuk
meningkatkan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan masalah penciptaan lapangan
kerja baru agar dapat memberikan kesempatan kerja kepada angkatan kerja yang ada, sehingga
terjadi keseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang
ditawarkan.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bogor tahun 2013 adalah 59,74 hal
ini menunjukkan dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas terdapat sekitar 60 orang diantaranya
yang termasuk ke dalam angkatan kerja, atau dapat diartikan sekitar 60 persen penduduk usia
kerja yang aktif secara ekonomis. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota
Bogor tahun 2012 sebesar 9,33 persen dan sedikit mengalami kenaikan menjadi 9,80 persen
ditahun 2013 atau dapat diartikan dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara
rata-rata 10 orang diantaranya adalah pencari kerja atau pengangguran ditahun 2013 dan
menjadi 9 pengangguran tahun 2012. Tingkat Kesempatan Kerja adalah banyaknya penduduk
usia kerja yang terserap dalam pasar kerja, atau penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja.
Dengan TPT 9,80 persen menunjukkan bahwa tingkat kesempatan kerja yang tersedia sebesar
90,67 persen atau dari 100 angkatan kerja, sekitar 91 orang diantaranya sudah bekerja.
Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja di Kota Bogor 403.628 orang,
dan yang terbanyak atau sebanyak bekerja disektor perdagangan besar, eceran dan rumah
makan yakni sebesar 33,22 persen dan 24,91 persen bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan.
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Tabel 5.9. Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di
Kota Bogor Tahun 2013
No
(1)
1

Lapangan Pekerjaan Utama

Jumlah

%

(2)
Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan

(3)
8.325

(4)
2,06

2

Industri Pengolahan

62.147

15,40

3

Perdagangan besar eceran, rumah makan,

134.076

33,22

4

Jasa kemasyarakatan

100.559

24,91

5

Lainnya (pertambangan & penggalian, listrik, gas & air,
bangunan, angkutan, pergudangan & komunikasi, keuangan,
asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah & jasa
perusahaan

98.521

24,41

403.628

100,00

Jumlah
Sumber : BPS Kota Bogor

Kemampuan daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang
cukup baik pula. Kondisi ekonomi dapat dilihat dari PDRB wilayah yang bersangkutan.
Perkembangan nilai PDRB Kota Bogor tahun 2013 apabila dibandingkan dengan nilai
PDRB tahun 2012 masing-masing terlihat terjadi peningkatan dan kenaikan sebagai berikut :
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar Rp. 19.535.008,93 juta atau
naik sebesar 12,786 % dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp. 17.323.335,98 juta.
Sementara nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2013 sebesar Rp. 5.710.336,54 juta
sedangkan tahun 2012 sebesar Rp. 5.394.303,98 juta naik sebesar 5,86 % (LPE).
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Tabel 5.10. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2007-2013 (juta Rp.)
Tahun

PDRB ADH
Berlaku

PDRB ADH
Konstan

Laju Pertumbuhan
Ekonomi

(1)

(2)

(3)

(4)

2007

8.558.035,70

4.012.743,12

6,09

2008

10.089.943,96

4.252.821,78

5,98

2009

11.904.599,66

4.508.705,07

6,01

2010

13.908.899,57

4.785.434,36

6,14

2011

15.487.433,94

5.081.482,70

6,19

2012

17.323.335,98

5.394.161,34

6,15

2013

19.535.008,93

5.710.336,54

5,86

Sumber : BPS Kota Bogor

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing
sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB keseluruhan. Semakin besar persentasenya, maka
semakin dominan pengaruh sektor tersebut atas perkembangan ekonomi suatu daerah.
Oleh karenanya dengan hanya melihat perkembangan suatu sektor dalam kurun waktu
tertentu, akan kurang teliti tanpa memperhatikan peranan sektor tersebut dalam PDRB secara
keseluruhan.
Angka pendapatan regional dianggap sama dengan PDRB, sedangkan angka
pendapatan per kapita disini adalah PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun. Pendapatan
regional diperoleh dari PDRB atas dasar harga berlaku dikurangi penyusutan dan pajak tidak
langsung netto ditambah arus pendapatan dari luar netto.
Untuk mengetahui gambaran kemajuan dalam sektor ekonomi masyarakat suatu daerah,
hasilnya dilakukan pengelompokkan sektor ekonomi atas sektor primer, sektor sekunder dan
sektor tersier. Pada tahun 2013 sektor yang pertumbuhan tercepat adalah Sektor Tersier
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(Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan; Jasa-jasa) disusul Sektor Sekunder (Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air
Bersih; Bangunan) dan Sektor Primer (Pertanian) dengan laju pertumbuhan 1,89 persen, 5,60
persen dan 6,04 persen. Dari sisi kontribusi 61,67 persen sektor tertier, 38,07 persen sekunder,
dan primer hanya 0,26 persen.
Tabel 5.11. PDRB Harga Konstan Menurut sektor Primer, Sekunder dan Tertier Kota Bogor
Tahun 2011-2013 (juta Rp.)
Sektor

2011

(1)
(2)
Primer
14,484.53
Sekunder
1,944,869.76
Tersier
3,122,128.40
Jumlah
5,081,482.69
Sumber : BPS Kota Bogor

2012

2013

(3)
(4)
14,793.88
15,073.01
2,058,569.11 2,173,781.28
3,320,940.88 3,521,482.25
5,394,303.88 5,710,336.54

Kontribusi
2013
(5)
0.26
38,07
61,67
100,00

Pertumbuhan
2013
(6)
1,89
5,60
6,04
5,86

Karena angka pendapatan regional dianggap sama dengan PDRB, angka pendapatan
per kapita (per Capita Income) di sini adalah PDRB dibagi dengan penduduk pertengahan
tahun.
Pendapatan regional diperoleh dari PDRB atas dasar harga berlaku dikurangi
penyusutan, pajak tidak langsung netto ditambah arus pendapatan dari luar netto. Data
penyusutan, pajak tidak langsung dan arus pendapatan saat ini belum dapat diperhitungkan,
sehingga kita asumsikan pendapatan per kapita sama dengan PDRB per Kapita. PDRB per
Kapita adalah kemampuan wilayah itu dalam menghasilkan pendapatan pada tahun
bersangkutan yang belum tentu pendapatan tersebut seluruhnya diterima warga wilayah itu.
PDRB per kapita ADH berlaku Kota Bogor pada tahun 2013 sebesar Rp. 19.535.008,93
meningkat 11,32 persen dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp. 17.323.335,99
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5.5. IPM Kota Bogor per Kecamatan

Selain IPM Kota Bogor, akan dibahas juga tentang angka IPM kecamatan-kecamatan di
Kota Bogor seperti berikut :

78
76
74
72
70

72.98

77.54 77.96

76.26

77.86

Bogor Bogor
Bogor Bogor
Selatan Timur
Utara Tengah Bogor
Barat

76.27

Tanah
sareal

IPM

Gambar 5.4. Grafik IPM Kota Bogor Per Kecamatan Tahun 2013
Hasil perhitungan nilai IPM perkecamatan pada tahun 2013 IPM tertinggi per
kecamatan di Kota Bogor adalah kecamatan Bogor Utara yaitu 77,96. Sedangkan nilai IPM
terendah adalah Kecamatan Bogor Selatan yaitu 72,98.
Tinggi rendahnya IPM disuatu wilayah sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen
pembentuknya, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata
Lama Sekolah (RLS) dan Purchasing Power Parity (PPP), untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada Tabel 6.8.
Tingginya IPM pada kecamatan Bogor Utara lebih disebabkan oleh tingginya semua
komponen pembentuk IPM, yaitu AHH, AMH, RLS, dan PPP, walaupun nilainya bukan yang
tertinggi dibanding kecamatan lainnya. Namun tidak demikian dengan kecamatan Bogor
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Selatan, rendahnya IPM kecamatan Bogor Selatan disebabkan karena memang semua
komponen pendukung IPM di Bogor Selatan mempunyai nilai yang terendah dibanding
kecamatan lainnya. Diperlukan program pembangunan yang terpadu di wilayah ini agar dapat
meningkatkan komponen kesehatan, pendidikan dan daya beli di wilayah ini sehingga IPM
dapat meningkat.
Komponen IPM yang menonjol pada Kecamatan Bogor Utara adalah tingginya
komponen rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf yakni mencapai 10,47 serta AMH
sebesar 98,94 penduduknya dibandingkan dengan kecamatan lain.
Tabel 5.12. IPM Kota Bogor Per Kecamatan dan Komponennya Tahun 2013
Kecamatan

AHH

AMH

RLS

PPP

IPM

Peringkat IPM

1. Bogor Selatan

69.38

98.60

8.77

618,540

72.98

6

2. Bogor Timur

68.80

99.85

8.78

678,240

77.54

3

3. Bogor Utara

68.66

98.94

10.47

671,030

77.96

1

4. Bogor Tengah

69.27

99.87

9.91

647,260

76.26

5

5. Bogor Barat

70.06

98.66

10.01

664,900

77.86

2

6. Tanah Sareal

68.68

98.60

9.55

658,820

76.27

4

69.25

99.05

657,970

76.82

Kota Bogor

9.82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat
Angka Harapan Hidup (AHH) tertinggi berada di Kecamatan Bogor Barat 70,06.
Fasilitas kesehatan yang cukup di Kecamatan Bogor Barat dan kesadaran masyarakatnya
dengan menjalani pola hidup sehat serta lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih yang
baik memungkinkan Angka Harapan Hidup penduduk di Kecamatan ini mencapai 70,06 tahun.
Angka Melek Huruf adalah indikator yang

menggambarkan mutu sumber daya

manusia yang diukur dalam aspek pendidikan, yaitu dilihat dari kemampuan membaca dan
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menulis. Angka Melek Huruf per Kecamatan di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel dibawah
ini.
Pada tahun 2013, kemampuan penduduk Kota Bogor dalam hal membaca dan menulis
sudah sangat baik karena sekitar 99,05 dari 100 penduduk usia 5 tahun ke atas di Kota Bogor
dapat membaca dan menulis dengan Angka Melek Huruf di seluruh Kecamatan di Kota Bogor
mencapai lebih dari 99 persen. Letak yang strategis di pusat Kota Bogor dan banyaknya
fasilitas sekolah di Kecamatan Bogor Tengah mendukung terwujudnya penduduk yang dapat
membaca dan menulis lebih tinggi dari penduduk di wilayah Kecamatan lainnya. Pada tahun
2013 Kecamatan Bogor Tengah dan Timur tercatat menduduki peringkat pertama di Kota
Bogor yang mempunyai AMH tertinggi, karena 99,87 persen penduduk di Kecamatan Bogor
Tengah yang berusia 10 tahun ke atas dapat membaca dan menulis.
Kecamatan Bogor Utara merupakan Kecamatan yang tertinggi dalam hal komponen
pendidikan rata-rata Lama Sekolah (RLS). Yang dimaksud RLS adalah indikator yang
menunjukkan berapa tahun rata-rata penduduk menempuh pendidikan formalnya.
Pada Tabel 5.14 terlihat bahwa Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di Kecamatan Bogor
Utara pada tahun 2013 mencapai 10,47 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Kecamatan
Bogor Utara sudah mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 SLTA, sedikit berbeda
dengan Bogor Tengah, dan Bogor Timur, kemudian disusul dengan Kecamatan Bogor Barat,
Tanah Sareal dan terakhir Kecamatan Bogor Selatan yaitu 8,77 tahun (rata-rata penduduknya
mengenyam pendidikan tidak sampai lulus SLTP).
Komponen terakhir dari IPM adalah Purchasing Power Parity (PPP) atau kemampuan
daya beli masyarakat yang diukur berdasarkan konsumsi per kapita riil. PPP adalah suatu alat
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ukur yang menggambarkan tingkat keberdayaan masyarakat didalam memenuhi kebutuhan
hidup sesuai dengan konsumsi riilnya, tanpa memperhatikan asal atau sumber penerimaannya,
apakah itu berupa pemberian atau hasil pendapatannya.Oleh karena itu PPP merupakan alat
ukur yang dianggap lebih mewakili tingkat kesejahteraan penduduk sesuai dengan pola,
kebiasaan dan kemampuan untuk dapat mengakses terhadap setiap tingkatan kebutuhan
berdasarkan kemampuannya.
Nilai PPP per kecamatan tinggi rendahnya sangat bervariasi setiap tahunnya, nilai PPP
yang terendah dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Bogor 2013 adalah Kecamatan
Bogor Selatan yakni sebesar Rp. 618.540. Sedangkan nilai PPP tertinggi di adalah Kecamatan
Bogor Timur dengan nilai PPP sebesar Rp. 678,240,- per kapita per tahun.
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BAB VI
IMPLIKASI KEBIJAKAN
6.1. Strategi Kebijakan
Pembangunan merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang
dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis.
Sasaran dasar pembangunan pada akhirnya adalah penguasaan atas sumber daya (pendapatan
untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat),
dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat
berpartisipasi dalam masyarakat dan dalam kegiatan ekonomi). Pembangunan manusia
merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran
akhir dari seluruh kegiatan pembangunan.
Perencana adalah pengemban utama misi pengembangan perencanaan pembangunan
manusia (human development planning).Misi ini merupakan upaya melakukan reorientasi
pembangunan daerah ke arah yang sejalan dengan paradigma pembangunan manusia.
Reorientasi dimaksud akan lebih bermakna kalau dimulai pada tahap paling awal dari proses
pembangunan, yaitu tahapan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Dalam konteks
pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi memang diperlukan karena merupakan dasar
bagi pembangunan manusia.Namun demikian, karena secara empiris terbukti bahwa
pertumbuhan ekonomi tidak otomatis meningkatkan pembangunan manusia, maka diperlukan
intervensi pemerintah yang tepat agar keduanya dapat sejalan. Fokus pembangunan perlu lebih
memperhatikan sektor sosial, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan
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dan pelayanan sosial dasar lainnya.Hal ini penting untuk menghindari terjadinya ketimpangan
dan kesenjangan sosial akibat kebijakan yang lebih condong pada pertumbuhan ekonomi.
Perencana pembangunan daerah merupakan perencanaan yang integrative dan
komprehensif, artinya penentuan dan pemilihan prioritas di dasarkan atas kebutuhan
masyarakat.Dalam implementasinya, perencanaan pembangunan daerah harus mengacu pada
IPM sebagai bahan penting dalam menentukan prioritas pembangunan.
Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang
dimulai dari penyediaan informasi tentang situasi yang berkaitan dengan kapasitas, potensi dan
peluang serta kendala yang dihadapi. Adalah tidak mungkin membuat keputusan yang rasional
tanpa informasi. Kualitas keputusan sangat tergantung kepada informasi yang mendasarinya.
Meskipun demikian, pengumpulan dan pengolahan data bukan merupakan tujuan akhir
melainkan semata-mata sebagai sarana untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.
Dalam laporan ini telah banyak dibahas mengenai berbagai data dan informasi yang
berkaitan dengan pembangunan manusia, khususnya komponen-komponen IPM. Dari ketiga
komponen IPM, angka harapan hidup dan angka melek huruf merupakan komponen yang
sudah menunjukkan keadaan yang baik, ditunjukkan dengan indeks yang tinggi, namun angka
daya beli masyarakat masih rendah sehingga perlu mendapat perhatian.
Meskipun

demikian,

bukan

berarti

pembangunan

manusia

cukup

sampai

disitu.Pembangunan harus terus dilakukan, terutama ditujukan untuk mengatasi permasalahan
dalam hal ini pendidikan penduduk yang masih sangat rendah. Komponen rata-rata lama
sekolah di Kota Bogor pada tahun 2013 masih jauh dari yang diharapkan, yaitu sebesar 9,82
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tahun yang berarti rata-rata hanya sampai tamat SLTP atau baru memenuhi program wajib
belajar 9 tahun.
Untuk melihat kualitas sumber daya manusia, antara lain dapat dilihat dari jenjang
pendidikan yang ditamatkan. Karena pendidikan sangat berkaitan erat dengan kemampuan
seseorang dalam mengekspresikan kreativitas dan inovasi serta mengembangkan wawasannya.
Hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya pemanfaatannya akan
dirasakan pada dunia usaha.
Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator yang
dapat mengukur status sosial ekonomi penduduk. Masalah pendidikan penduduk yang masih
rendah, tidak hanya menjadi masalah pemerintah Kota Bogor, tetapi menjadi masalah
pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS) 2013, penduduk Kota Bogor berumur 5 tahun ke atas Menurut Tingkat
Pendidikan yang Ditamatkan, yang memiliki ijazah Sekolah Dasar yaitu sebanyak 194.303
orang, sementara yang tamat SLTP 156.492 orang, SLTA dan SMK 249.105 orang, dan yang
berhasil menamatkan sekolah sampai jenjang Diploma I/II 6.206 orang, Diploma III 21.890,
DIV/S1 55.881, dan S2/S3 7.988 orang.
program, pemerintah Kota Bogor

Dalam salah satu pelaksanaan kebijakan dan

adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang berkualitas, pengembangan
budaya baca guna meningkatkan masyarakat belajar dan berpengetahuan, kesempatan
masyarakat untuk berperilaku sehat. Meskipun demikian, kebijakan yang diambil harus
diprioritaskan pada tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, antara lain peningkatan
kualitas guru, pengembangan fasilitas sekolah baik yang sudah ada dengan melakukan
rehabilitasi, maupun pembangunan sekolah baru sehingga memberi kemudahan kepada
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masyarakat untuk dapat menikmati bangku sekolah. Kemudahan juga harus diberikan dalam
pembiayaan pendidikan, terutama bagi penduduk yang tergolong miskin.
Program wajib belajar 6 tahun telah menunjukkan hasil yang cukup baik, tetapi untuk
program wajib belajar 9 tahun masih harus terus ditingkatkan, karena belum mencapai hasil
seperti yang diharapkan.
Pemberantasan buta huruf juga perlu terus dilakukan, mengingat masih ada 1 – 2 orang
yang buta huruf diantara 100 penduduk. Harus ditentukan target sasaran dan waktu yang akan
dicapai untuk menghasilkan penduduk Kota Bogor yang bebas dari buta huruf.
Dengan adanya prioritas pembangunan di bidang pendidikan, diharapkan akan dapat
meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang
berkualitas merupakan asset pembangunan, yang akan meningkatkan status sosial ekonomi
penduduk dan pada akhirnya akan memperbaiki kesejahteraan penduduk.
Selain daripada itu yang perlu diperhatikan adalah peningkatan daya beli masyarakat,
yang mana komponen ini sangat besar pengaruhnya terhadap nilai IPM. Pemerintah Kota
Bogor sudah memberi perhatian khusus pada masalah ini seperti yang dituangkan dalam
Misinya yaitu : “Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa
yang mengoptimalkan pemanfaatn sumberdaya yang ada”
Pada pelaksanaannya program pembangunan tersebut mempunyai tujuan, sasaran,
kebijakan dan program yang antara lain berguna untuk meningkatkan dukungan bagi
penguatan usaha industri rumahtangga kecil dan menengah, keparawisataan, pengembangan
perdagangan dan sistem distribusi, pengembangan ekspor, pengembangan koperasi dan UKM
dan memberdayakan kemampuan usaha masyarakat miskin. Dengan progam pembangunan ini
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diharapakan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus juga dapat meningkatkan nilai
IPM.
6.2. Usulan Program
Program yang dapat meningkatkan di bidang pendidikan sangat diperlukan dalam
upaya mempercepat kenaikan indeks pendidikan. Upaya tersebut telah dilakukan oleh
pemerintah Kota Bogor seperti merwujudkan pengembangan dan peningkatan sarana serta
prasarana pendidikan, SPP gratis bagi warga kurang mampu, pemberian bea siswa, perbaikan
sistem pendidikan dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dan memperluas
jangkauan dan mutu pelayanan serta kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka
menunjang wajib belajar 9 tahun. Selain itu perlu dipikirkan untuk meningkatkan jenjang
pendidikan yang lebih tinggi lagi, selain perlu dilakukan program pemberantasan buta huruf
agar tercapai Kota Bogor yang bebas dari buta huruf.
Upaya peningkatan kesehatan masyarakat merupakan program yang sedang dijalankan
oleh Pemerintah Kota Bogor. Dan upaya ini telah berhasil membangun daerah Kota Bogor
dalam bidang kesehatan, ditandai dengan tingginya angka harapan hidup dan rata-rata
konsumsi penduduk per kapita. Meskipun demikian pembangunan dalam bidang kesehatan
harus terus dilakukan, terutama untuk mengantisipasi keadaan perekonomian yang masih
belum menentu. Program pembangunan dalam bidang kesehatan ditujukan terutama untuk bayi
dan balita. Upaya menekan angka kematian bayi merupakan program yang utama, antara lain
dengan pemberian makanan tambahan, pemberian imunisasi yang menjangkau seluruh lapisan
masyarakat dan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat
terutama dalam menjaga kelestarian.
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Oleh sebab itu, program-program tersebut perlu terus dilakukan dengan konsisten dan
berkesinambungan. Banyak program pembangunan yang baik dalam perencanaan, tetapi tidak
demikian dalam pelaksanaannya, sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang
diharapkan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan program pembangunan perlu dilakukan
pengawasan yang intensif, agar hasil yang dicapai dapat optimal dan sesuai dengan tujuan yang
diinginkan. Adapun indikator pembiayaan pembangunan manusia yang dapat dilakukan
diantaranya adalah;

1. % pengeluaran untuk publik thd pengeluaran pemerintah
2. % pengeluaran untuk publik pelayanan sosial thd pengeluaran publik
3. % pengeluaran utk prioritas pelayanan sosial thd pengeluaran pemerintah
4. % pengeluaran rumahtangga untuk pendidikan
5. % pengeluaran rumahtangga untuk kesehatan
6. % pengeluaran rumahtangga untuk pendidikan dan kesehatan

Oleh karena itu peran pemerintah daerah (disamping swasta), sudah seyogyanya
kebijakan pembangunan manusia mengarah pada peningkatan kesejahteraan publik khususnya
golongan ekonomi menengah kebawah dibidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat (daya beli).
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan
Beberapa kesimpulan dari uraian pada Bab sebelumnya sebagai berikut :
1.

IPM Kota Bogor pada tahun 2013 sebesar 76,82 meningkat 0,35 point dibandingkan tahun
2012 yang sebesar 76,47. Nilai ini menurut UNDP termasuk ke dalam “Tingkat
Pembangunan Manusia menengah atas”. Komponen pembentuk IPM pada tahun 2013
adalah:
Angka Harapan Hidup

= 69,25 tahun

Angka Melek Huruf

= 99,05 persen

Rata-rata Lama Sekolah = 9,82 tahun
Purchasing Power Parity = Rp. 657.970/kapita/tahun
2.

3.

Dilihat dari Indeksnya, maka pada tahun 2013:
Indeks Kesehatan

= 73,75

Indeks Pendidikan

= 87,86

Indeks Daya Beli

= 68,86

Kecepatan kenaikan (shortfall) IPM Kota Bogor tahun 2013 sebesar 1,51 lebih tinggi
dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 1,33.
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4.

Dengan nilai IPM sebesar 76,82 Kota Bogor peringkat ke-5 tertinggi dari 26
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

5.

Kecamatan Bogor Utara memiliki nilai IPM tertinggi sebesar 77,96, sementara IPM
terendah adalah kecamatan Bogor Selatan dengan nilai IPM 72,98.

6.

Dengan upaya yang sama seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor
selama ini, diharapkan nilai IPM Kota Bogor akan terus meningkat.

7.2. Saran
1. Perlu kebijakan dan program pembangunan yang terencana, dalam menentukan dan
memilih prioritas atas kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan manusia tepat
sasaran.Berdasarkan

indeks

setiap

komponen

pembentuk

IPM,

terlihat

bahwa

pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjadi prioritas
utama, disusul dengan pembangunan dalam bidang kesehatan. Sedangkan pembangunan
dalam hal pendidikan tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan indeks
pendidikan yang sudah cukup tinggi.
2. Perlu upaya yang lebih keras lagi dalam program-program pembangunan yang menyentuh
masyarakat, jika ingin mencapai nilai IPM Kota Bogor lebih meningkat lagi.
3. Perlu dukungan dari pemerintah untuk dapat memberikan fasilitas sehingga Kota Bogor
dapat melakukan kegiatan pendataan untuk menunjang tersediaanya data dasar yang
diperlukan dalam perencanaan Pembangunan Manusia.
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