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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pembangunan 

manusia antardaerah di Sumatera Barat dengan menggunakan data-data pada 

Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2001 dan 2004. Berikutnya, dengan 

menggunakan analisis statistik inferensial, penelitian ini bertujuan untuk melihat 

sejauhmana pengaruh komponen-komponen indeks pembangunan manusia berupa 

usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran 

riil per kapita terhadap ekonomi. Analisis statistik inferensial digunakan pula 

untuk menelaah lebih jauh pengaruh kondisi persekolahan dan kesehatan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menjadikan 14 daerah induk di Sumatera 

Barat, sebelum pemekaran, sebagai sampel. 

Temuan dari analisis statistik deskriptif memperlihatkan tentang 

ketimpangan kemajuan pembangunan manusia antardaerah sehingga peneliti 

memetakan skala prioritas daerah-daerah dalam pembangunan manusia beserta 

fokus kebijakan sektoral yang perlu ditempuhnya dalam kerangka menjadikan 

manusia sebagai tujuan pembangunan. 

Dari hasil analisis regresi, diperoleh gambaran tentang pentingnya strategi 

pembangunan ekonomi yang terkoordinasi dan terintegrasi antardaerah yang 

diarahkan pada pengembangan sektor ekonomi yang padat modal manusia 

(human capital intensive) dan pengembangan sektor industri yang diarahkan pada 

industri bertekhnologi menengah. 

Hasil penelitian memperlihatkan pula bahwa komponen-komponen 

pembangunan manusia dan kondisi persekolahan berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini semakin memperkuat pendapat bahwa 

pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipandang sebagai 

dua ha1 yang bersifat subsitusi. Namun perlu dilihat sebagai dua ha1 yang 

komplementer dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang komprehensif, 

mantap dan berkelanjutan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakmng Masalah 

Perturnbuhan ekonomi merupakan ukuran pembangunan klasik, ukuran 

pembangunan tertua yang masih diyakini dan diterapkan secara luas hingga saat 

sekarang. Hal ini faktanya masih dapat dirasakan hingga saat sekarang bahwa 

perhatian utama masyarakat perekonomian dunia sejak 40 tahun yang lalu tertuju 

pada cara-cara untuk mempercepat tingkat pendapatan nasionalnya. Para ekonom 

clan politisi, baik itu di negara kaya maupun miskin, berideologi kapitalis, sosialis 

maupun campuran, semuanya sangat mendambakan dan menomorsatukan 

pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000: 136) yang. 

Namun sepanjang 1970-an, pengejaran pertumbuhan ekonomi dan 

indikator pertumbuhan ekonomi dirasakan semakin tidak mencukupi sebagai 

tujuan dan ukuran tunggal pembangunan. Pembangunan yang berpusat pada 

manusia menjadi rumusan barn dari upaya reformuiasi makna pembangunan. 

Konsep pembangunan menusia diperkenabn oleh Program Pembangunan 

PBB (UNDP) dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia 

/IPM (Human Development IndedHDI). Konsep dan ukuran ini dipromosikan 

sejak 1990 melalui penerbitan Human Development Reports. Muatan penting dari 

publikasi ini yaitu disajikannya peringkat seluruh negara di dunia berdasarkan 

Indeks Pembangunan ManusiaIIPM (Human Development IndedHDI). 

Dalam perspektif UNDP, pembangunan hams menjadikan kesejahteraan 

manusia sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat pembangunan. Hakikat 



pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan bagi 

masyarakat. Hal paling penting dari perluasan pilihan-pilihan tersebut adalah 

hidup yang panjang dan sehat, untuk mendapatkan pendidikan dan rnemiliki akses 

kepada surnberdaya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Pilihan 

penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia, dan 

Dengan kerangka pemikiran demikim, disusunlah IPM sebagai sebuah 

indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen yang menjadi kriteia dalam 

pencapaim tujuan pembangunan. Tiga kriteria tersebut yaitu : pertama, ketahanan 

hidup (longevity) yang diukur dari usia harapan hidup. Kedua, pengetahuan 

(Knowledge) yang diukur dari angka melek huruf orang dewasa clan rata-rata lama 

bersekolah. Ketiga, kualitas standar hidup (decenf standmd of living) yang diukur 

badasarkan pendapatan per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli 

(PPP-purchasing power parity). 

Pendekatan yang digunakan oleh IPM berpotensi sebagai alat analisa 

situasi dan kebijakan di tingkat nasional agar meletakkan titik berat pada 

keutamaan manusia dalam proses pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan 

untuk memperkenalkan konsep pembangunan manusia dan mengaplikasikannya 

dalam proses pembangunan di Indonesia Pada tahun 1996, Biro Pusat Statistik 

(BPS) mempubl ikas i  IPM di tingkat propinsi untuk tahun 1990 dan 1993. Pada 

tahun 1997, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah @yen Bangda) 

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) membuat program percontohan di 9 

pmpinsi dan 18 Kabupaten. Pa& tahun 1996 untuk pertamakalinya dipublikasii  



Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 1996. Laporan ini memuat 

perbandingan HDI antarpropimi di Lndonesia untuk tahun 1990 dan 1993 (BPS- 

Bappenas-UNDP, 200 1 : 73). 

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi yang dititikberatkan pada 

daemh kabupaten/kota, Laporan Pembangunan Manusia tahun 2001 menyajikan 

IPM antarkota/kabupaten untuk tahun 1996 dan 1999. Dalam interval waktu yang 

lebih pendek dibanding sebelumnya, BPS-BAPPENAS-UNDP menerbitkan 

kembali Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004 untuk tahun 2002 

dengan menambahkan data pengeluaran pemerintah dan rumahtangga untuk 

pembangunan manusia. 

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, data set indikator pembangunan 

manusia pada Laporan Pembangunan Manusia merniliki banyak kegunaan. 

Diantaranya, dapat menjadi alat evaluasi clan monitoring terhadap kinerja 

pembangunan daerah kabupatenlkota dan memberikan gambaran tentang kualitas 

d m  potemi setiap kabupatedkota. Bagi peminat kajian pembangunan dan 

wilayah, Laporan Pembangunan Manusia dapat menjadi studi awal tentang 

penentuan status ekonomi, clan untuk mengkaji kemampuan pemerintah daerah 

sebagai penyedia layanan publik dasar berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, 

penyediaan air bersih dan perurnahan. Demikian juga hubungannya dengan 

kebijakan-kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin clan pencapaian 

pemerataan (BPS-Bappeda Sumbar, 2004: 3-4). 

Namun pemadhaatan clan internalisasi konsep pembangunan manusia 

dalam pembangunan Indonesia di era desentralisasi diiadapkan pada beberapa 



hambatan. Pertarna, hambatan pemahaman. Pemerintah pusat maupun daerah 

masih cenderung untuk menggunakan pendekatan ekonomi tradisional yang 

terfokus pada peningkatan PDB ataupun PDRB per kapita sebagai ukuran utama 

bahkan ukuran tunggal pembangunan. 

Kedua, BPS-Bappenas-UNDP (2001: 74) mengungkapkan bahwa upaya 

desentdisasi telah membangkitkan kekhawatiran bahwa pemerintah daerah akan 

mengabailcan pembangunan sosial jangka panjang karena kecenderungan untuk 

mengarahkan perhatian pada kegiatan ekonomi jangka pendek yang menghasilkan 

uang. Oleh karenanya, pemanfaatan konsep pembangunan manusia sebagai alat 

advokasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan akan menjadi sangat 

penting 

Kekhawatiran tersebut telah terbukti dalam 1 hingga 3 tahun terakhir. 

Diantaranya ditunjukkan oleh penurunan tajarn dalam kualitas kesehatan. 

Sepanjang tahun 2005, kasus Balita yang menderita busung lapar terjadi di 

berbagai daerah sehingga mencuat menjadi pemberitaan nasional. Sebagai contoh 

di Nusa Tenggara Barat, anak Balita yang menderita busung lapar mencapai 

sepuluh persen. Secara keseluruhan di Indonesia diperkirakan 8 persen Balita atau 

sekitar 1,67 juta Balita menderita .busung lapar (httpl/www.kompas.com, 8 Mei 

2005). 

Rendahnya komitmen pemerintah daerah pada pembangunan manusia 

terlihat pula pada pembangunan bidang pendidikan. Diantaranya dapat 

dicenninkan pada kualitas fisik bangunan sekolah. Data yang ada di Departemen 

Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa ruang kelas SD yang rusak mencapai 



489.573 atau hampir 60 persen dari total ruang SD sebanyak 877.772 ruang. 

Sejumlah 200.687 ruang diantaranya berada pada kondisi rusak berat. Dari jumlah 

itu, untuk Surnatera Barat sejumlah 56,2 persen ruang SD berada dalam kondisi 

rusak yaitu sejumlah 4.017 mengalami rusak berat dan 9.432 ruang pada kondisi 

rusak sedang. Dibandingkan ruang dalam kondisi baik sejumlah 10.841 r u g  atau 

43,8 persen. Ini belum termasuk kerusakan bangunan di tingkat SLTP dan SLTA 

(Kompas, 1 Desember 2005). 

Pratomo dan Halida (Media Indonesia, 5 Jan& 2006) secara lebih lugas 

mengungkapkan bahwa kasus polio dan busung lapar di berbagai daerah 

diantaranya kelaparan di Yahukimo-Papua, Lembata-Nusa tenggara Tirnur bahkan 

di Tangerang dan Bekasi merupakan salahsatu bukti konkret kegagalan 

pemberlakuan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada praktelcnya 

seringkali tidak lebih daripada sekadar mekanisme pertarungan bagi elite daerah. 

Akibatnya, pelaksanaan otonomi daerah semakin menjauhkan masyarakat dari 

kesejahteraan karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah setempat. 

Ketiga, sebagai konsep yang relatif baru dan paparan hctual yang 

dikemukakan diatas, pengenalan, pemahaman, pemanfaatan, internalisasi dan 

integrasi konsep pembangunan manusia dalam kerangka kerja rencana 

pernbangunan di daerahdaerah dihadapkan pada keterbatasan pendekatan dan 

metode analisa serta interpretasi atas data set indikator pembangunan manusia 

baik secara komposit maupun tunggal. 

Dengan dasar pemikiran yang telah dipaprkan diatas, peneliti tertarik 

untuk menelaah lebih jauh kondisi dan capaian kabupatenkota di Sumatera Barat 



dalam pembangunan manusia. Tetap pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai 

ukuran pembangunan mendorong penulis untuk melihat sejauhmana pengaruh 

pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah agar 

keduanya dapat saling memper- bersinergi dan berintegrasi untuk mencapai 

tujuan pembangunan secara komprehensif. Peneliti menuangkannya dalarn 

penelitian yang berjudul : "Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah (Studi Perbandingan Antarkota/Kabupafen di Sumatera Barat 1996- 

2002)". 

B. Perurnusan Masalah. 

Penelitian ini mema&mhn data set indikator pembangunan manusia 

pada tahun 1996, 1999 dan 2002 sebagaimana disajikan dalam Laporan 

Pembangunan Manusia 2001 dan 2004. Data set tersebut dieksplorasi untuk 

m e l i i  perkembangan pembanguaan manusianya, kemajuan atau 

kemundurannya, baik komponennya secara komposit maupun tunggal pada tiap- 

tiap kabupatenlkota di Sumatera Barat. Lebih jauh lagi, data set indiiator 

pembangman manusia tersebut diteliti pula hubungan dan pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Permasalahan-pennasalahan yang berupaya dijawab melalui penelitian ini 

dinrmuskan dalam pertanyaan-pertauyaan berikut : 

1. Bagaimanakah perkembangan pencapaian LPM pada seluruh kota dan 

kabupaten di Sumatera Barat? 



2. Apakah terdapat hubungan antara komponen-komponen IPM dengan 

pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di Sumatera Barat? 

3. Sejauhrnana pengaruh kondisi kesehatan dan partisipasi sekolah terhadap 

pertumbuhan ekonomi? 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pembangunan Manusia 

Konsep pembangunan manusia pertamakali diperkenalkan secara luas oleh 

United Nation for Development Programme (UNDP) melalui Human 

Development Report yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1990. Dalam 

papektif UNDP, pembangunan hams m e n j a d i i  kesejahteraan manusia sebagai ' 

tujuan akhir, bukan sebagai alat pembangunan. Pembangunan harus berpusat pada 

peningkatan kemarnpuan (achievement), kebebasan (freedom), dan kapabilitas 

(capabilities) (Anand dan Sen, 1993: 3). 

Dengan demikian, konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan 

yang sangat luas. Ia melingkupi harnpir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai 

dari kebebasan untuk menyatakan penclapat, untuk mencapai kesetaraan jender, 

untuk memperoleh pekerjaan, untuk menjaga gizi anak, untuk bisa membaca dan 

menulis dan sebagainya (BPS-Bappenas-UNDP, 2001 : 49). 

Dengan pengertian itu, UNDP menyatakan bahwa pembanguuau manusia 

adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia 

Hal paling penting dari perluasan p i l i -p i l ihan  tersebut adalah hidup yang 

panjang dan sehat, untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki a h a  kepada 

sumberdaya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Pilihan penting 

lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia, clan 



Dalam perspektif UNDP, pembangunan hams menjadikan kesejahteraan 

manusia sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat pembangunan. Perhatian 

pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi 

tetapi juga aspek pendistribi~siannya Perhatian harus lebih ditujukan pada struktur 

dan kualitas dari pertumbuhan untuk menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan 

untuk mendukung perbailcan kesejahteraan manusia, baik bagi generasi sekarang 

maupun generasi mendatang. Pehatim utama dari kebijakan pembangunan hams 

ditekankan pada bagaimana keterkaitan itu dapat diciptakan clan diperkuat (BPS- 

Bappenas-UNDP, 2004: 7 1 ). 

Dengan demikian, pendekatan pembangunan manusia jelas berbeda 

dengan pendekatan-pendekatan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, 

pembangunan sumberdaya manusia, pembanhnan kesejahteraan rakyat dan 

pemenuhan kebutuhan dasar- Konsep pembangunau manusia mempunyai cakupan 

yang lebih luas daripada teori konvensional pernbangunan ekonomi. Pendekatan 

pertumbuhan ekonomi hanya mengejar peningkatan Produk Domestik Bruto 

(PDB) daripada memperbaiki kualitas hidup manusia Begitupun dengan 

pendekatan pembangunan sumberdaya manusia yang menempatkan manusia 

sebagai faktor input dalam proses produksi, sehingga manusia lebih dilihat 

sebagai alat daripada sebagai tujuan akhii. Pendekatan 'kesejahteraan' seringkali 

melihat masyarakat sebagai penerirna manfaat daripada sekedar agen perubahan 

dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada 

penyediaan barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya 



memperluas pilihan yang dimiliki m u s i a  pada berbagai bidang (Cahyat, 2004: 

6; BPS-Bappenas-UNDP, 2001: 71) 

Dengan pemahaman tentang konsep pembangunan manusia tersebut, 

UNDP menyusun Indeks pembangunan Manusia (PM) sebagai alat ukur 

pembangunau manusia IPM merupakan sebuah indeks komposit yang terdiri dari 

tiga komponen yang menjadi kriteria dalam pencapaian tujuan pernbangunan. 

Tiga kriteria tersebut yaitu : pertama, k-an hidup (longevity) yang diukur 

dari usia harapan hidup. Kedua, pengetah- (Knowledge) yang diukur dari angka 

melek huruf orang dewasa dan rata-rata lama bersekolah. Ketiga, kualitas standar 

hidup (decent stmrdard of living) yang diukur berdasarkan pendapatan per kapita 

riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP-purchasing power parity). 

Tentang contoh teknis penghitungan IPM lihat lampiran 1- 

Dengan memperhatikan konsep pembangunau manusia dengan IPM, perlu 

disadari bahwa konsep keduauya memiliki perbixhan narnun keterkaitan. Konsep 

pembangunan manusia lebih mendalam dan lebih kaya daripada IPM sebagai 

ukurannya Dengan kata lain, konsep pembangunau manusia mempunyai cakupan 

yang sangat luas sedangkan IPM mempunyai cakupan yang lebih sempit. 

Meskipun IPM mencoba untuk mengukur tingkat pembangunan manusia, indeks 

ini hauya mampu mengukur sebagian saja Hal ini disebabkan karenan berbagai 

aspek, seperti tingkat partisipasi masyarakaf atau kesehatan mental, sangaat sulit 

untuk diukur atau dikumpulkan datanya Bahkan sangat sulit memadukan data 

dari berbagai aspek yang berbeda menjadi satu indeks tunggal (BPS-Bappenas- 

UNDP, 200 1 ; 49). 



B. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi. 

Dalarn pengertiannya yang paling sederhana, pertumbuhan ekonorni 

dalam ekonomi makro adalah penarnbahan Produk Domestik Bruto (PDB) 

yang berarti pula peningkatan pendapatan nasional (Tambunan, 2003: 41). 

Menurut Sadono Sukirno (1 995: 10) pertumbuhan ekonomi berarti 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan 

jasa yang diproduksi untuk masyarakat bertambah dan kemakmuran 

masyarakat meningkat. Dengan definisi demikian, pembangunan ekonomi 

yang pada awalnya diindikasikan oleh peningkatan kesejahteraan melalui 

peningkatan jumlah konsumsi barang clan jasa, menjadikan perturnbuhan 

ekonomi sebagai indikator tunggal pembangunan ekonomi. 

Simon .Kuznets dalam Todaro (2000: 144) telah memberikan dehis i  

pertumbuhan ekonomi secara' lebih komprehensif dengan lingkup yang lebih 

luas. Menurut Kunets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas 

dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk meriyediakan 

berbagai barang ekonomi kepada penduduknya kenaikan kapsitas itu sendiri 

ditentukan atau dimungkinkan oleh adanyakemajuan atau penyesuaian- 

penyesuaian tekhnologi, institusional, dan idologis terhadap berbagai tuntutan 

yangada . 
Perturnbuhan ekonomi dapat diukur dalam nilai absolut dan nilai relatif 

(persentase) (Tambunan, 2003: 79-80). Perturnbuhan ekonomi dalam nilai 

absolut dinyatakan dalam rupiah, misalnya PDB tahun 2000 tumbuh 2 trilyun 



rupiah dibandingkan PDB tahun 1999. Sedangkan pertumbuhan dalam 

persentase dapat dihitung dengan cam sederhana. Hal ini dapat dijelaskan 

dengan persarnaan sederhana berikut : 

APDB(t) = pDB(t) - PDB(t- 1 )/PDB(t- I)] x 1 OW? 

dirnana : 

APDB(t) = pertumbuhan ekonomi tahun (t) tertentu dalam persen 

PDB(t-I) = PDB satu tahun sebelum tahun tertentu (t) yang 

dihitung. 

Perturnbuhan ekonomi dalarn nilai absolut dapat dinyatakan dalam nilai 

nominal berdasarkan harga berlalcll dan nilai riil. Menurut harga berlaku, 

axtinya PDB dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun bersangkutan, yang 

berarti kenaikan harga-harga (efek inflasi) turut dihitung. Sedangkan menurut 

harga konstan, nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada 'tahun 

dasar' (IHK=100). Jadi pertumbuhan PDB dalam nilai riil tidak dipengaruhi 

oleh perubahan harga yang melekat pada nilai PDB. 

Dalam menganalisis kine rja ekonomi suatu negara, yang dilihat adalah 

pertumbuhan PDB atau PNB dalam nilai riil, bukan dalam nilai nominal. Pada 

level daerah, pertumbuhan ekonomi dihitung dengan melihat perkembnagan 

pendapatan domestik regional bruto (PDRB) riil atau menurut harga nyata. 

2. Determinan Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan metupakan suatu 

kondisi atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan 



peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2003: 40). Hal ini telah mendorong 

banyak akadernisi untuk meneliti dan menggali berbagai determinan atau 

faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Kemudian, banyak ekonom 

mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya Teori-teori tersebut lahir 

karena pandangan atau persepsi ekonom mengenai proses pertumbuhan suatu 

perekonornian yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh keadaan 

atau peristiwa pada waktu ekonom tersebut hidup, atau oleh idmlogi yang 

dianutnya Sampai saat ini, bahkan mungkin di masa mendatang tidak satupun 

teori pertumbuhan dan pembangunan yang menyeluruh atau mempakan satu- 

satunya teori yang baku (Prayitno dan Santosa, 1996: 61). 

Dari berbagai teori perturnbuhan, secara umum faktor penentu 

pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan menjadi faktor ekonomi dan non- 

ekonomi. Menurut ML. Jhingan (1988: Bab VI, 85-98), faktor penentu 

ekonomi terdiri dari surnber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan 

tekhnologi, serta pembagian kerja dan skala produksi. Sedangkan determinan 

non-ekonomi yaitu faktor sosial, faktor manusia, faktor politik dan 

administrati f. 

Adapun secara teoritik, teori-teori pertumbuhan dapat dibedakan menjadi 

dua aliran pemikiran, yakni teori neoklasik dan teori modem. Dalam teori 

neoklasik, pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh perturnbuhan 

produksi sangat ditentukan oleh faktor produksi berupa kuantitas tenaga ke j a  

dan modal. Peran tekhnologi dan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas 



tenaga kerja dan input-input produksi lainnya tidak mendapat perhatian secara 

eksplisit atau dianggap konstan. (Tambunan, 2003: 45). 

Model pertumbuhan neoklasik Solow sangat mewarnai teori 

perhmbuhan neoklasik. Pada intinya, model Solow merupakan pengembangan 

dari model Harrod-Domar yang memfokuskan hanya pada pembentukan 

modal. Solow menarnbahkan determinan perturnbuhan ekonomi berupa tenaga 

kerja dan tekhnologi. Namun kernajuan tekhnologi ditetapkan sebagai faktor 

residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan 

tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri diasumsikan bersifat eksogen atau 

selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor (Todam, 2001 : 1 16). 

Model pertumbuhan Solow membedakan pengaruh kuantitas dan 

kualitas tenaga kerja, modal dan tekhnologi sebagai determinan pertumbuhan 

ekonomi dengan modelnya sebagai berikut : 

Y = A ~ ~ K ~ L ' ~  

dimana : 

Y = Produk Domestik Bruto. 

K = stok modal fisik dam modal manusia 

L = tenaga kerja non-terampil 

A = tingkat tekhnologi dasar. 

eN = tingkat kemajuan tekhnologi 

a = elastisitas output terhadap modal. 

Ditetapkannya tekhnologi sebagai faktor residu dalarn model 

Solow sehingga disebut residu Solow menjadi sumber laitik dan ketidakpuasan 



terhadap kinerja teori neoklasik dalam menggali lebih jauh sumber-sumber 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini yang memotivasi munculnya teori pertumbuhan 

baru (new growth theory). 

Munculnya teori pertumbuhan baru setidaknya didorong oleh beberapa 

alasan ilmiah. Pertama, residu Solow berkontribusi sebesar 50 persen dalam 

menjelaskan pertumbuhan ekonomi sepanjang sejarah negara-negara industri 

maju Secara l e b i  sederhana dapat dinyatakan bahwa teori neoklasik 

berpendapat bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber 

dari faktor-faktor yang bersifat "eksogen" atau proses-proses kemajuan 

tekhnologi yang sepenuhnya independen (Todam, 2001 : 120). 

Nafiiger (1997) dalam Tambunan (2003: 46) memperkuat temuan 

empiris di negara-negara industri baru seperti Taiwan, Korea Selatan, 

Hongkong dan Singapura yang menunjukkan kontribusi modal per tenaga 

kerja terbadap pertumbuhau ekonomi memang sangat dominan, antara 50 

persen higga 90 persen, namun kemajuan tekhnologi yang dianggap sebagai 

nilai sisa juga sangat berperan. Nilai sisa ini dianggap sebagai efek dari 

kemajuan tekhnologi, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas dari 

modal dan tenaga kerja secara total, berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi antara 10 persen hingga 50 persen 

Teori pertumbuhan baru menyajikan suatu kerangka teoritis yang juga 

disebut sebagai pertumbuhan endogen (new endogenous growth). Menurut 

Tambunan (2003: 47-48), dalam teoii pertumbuhan endogen, sifat tekhnologi 

tidak lagi eksogen (given), tetapi merupakan salahsatu faktor yang endogen 



(dinamis). Demikian juga faktor manusia, tidak lagi eksogen narnun 

berkembang mengi kuti perkembangan tekhnologi dan ilmu pengetahuan. 

Kemajuan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan sumberdaya manusia menjadi 

surnber-sumber penting pertumbuhan, yang pengaruhnya melalui peningkatan 

produktivitas dari input-input yang digunakan dalam proses produksi. 

Dengan demikian, fdktor produksi yang krusial tidak hanya tenaga ke j a  

clan modal, tetapi juga perubahan tekhnologi, kewirausahaan, bahan baku dan 

material. Tak kalah pentingnya determinan pertumbuhan ekonomi berupa 

ketersediaan dan kondisi infi-astruktur, hukum serta peraturan, stabilitas 

politik, kebijakan pemerintah, birokrasi clan dasar tukar perdagangan 

internasional (term of trade). 

Dilihat dari kerangka pemikiran teori pertumbuhan baru, terdapat 

sejurnlah perbedaan mendasar dengan teori neoklasik. Dalam teori 

pertumbuhan baru, kualitas tenga keja lebih penting daripada kuantitasnya. 

Kualitas tenaga kerja ini mencakup tingkat pendidikan dan kondisi 

kesehatannya. Saat sekarang, variabel tingkat pendidikan dan kondisi 

kesehatan menjadi dua variabel penting dalarn analisis empiris tentang 

pertumbuhan ekonomi. 

C. Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi 

Serangkaian penelitian telah mengungkapkan bahwa pembangunan 

rnanusia dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan imbal-balik atau saling 

keterkaitan. Studi Ranis dan Stewart (2001: 3) memperlihatkan keterkaitan. 



pembangunan manusia dan perturnbuhan ekonomi dalarn perbandigan 

pengalaman Amerika Latin. Studi ini dikembangkan lebih lanjut oleh Boozer 

et.al. (2003:4) untuk memperlihatkan keterkaitan kedua variabel pada tingkat 

dunia Studi ini mengemukakan argumen keterkaitan kedua variabel dengan 

menggunakan diagram "The HD-GNP Cycles" seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 1.1. berikut : 

HUMAN DEVELOPMENT - C U , u l u l Y  mH-D.7 

U.OIL)~ENT. HWTN. L m n w  
AHD hvnmon A T r u N U a m  

Gambar 1.1. The HD-GNP Cycles 

Surnber : Boozer et.al. (2003: 4) 



Dari Gambar 1 terlihat bahwa alur pertama ( c h i n  A) memperlihatkan 

determinasi perturnbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia Sedangkan 

Chain B memperlihatkan determinasi pembangunan manusia terhadap penigkatan 

GNP sebagai representasi pertumbuhan ekonomi. 

Perturnbuhan ekonomi mempengaruhi pernbangunan manusia melalui tiga 

jalur. Pertarna, dengan meningkatnya Pendapatan Nasional Bmto (PNB) 

memungkinkan bagi pemerintah lokal rnaupun pusat untuk meningkatkan rasio 

pengeluaran sosial dan prioritas seperti untuk pendidikan, kesehatan, air bersih 

dan sanitasi. Kedua, peningkatan PNB yang diikuti dengan perhatian terhadap 

aspek distribusinya akan meningkatkan pendapatan rumahtangga sekaligus 

mengurangi tingkat kerniskinan nrmahtangga sehingga meningkatkan kemarnpuan 

mmahtangga dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan sosial dan kebutuhan 

prioritas lainnya Ketiga, peningkatan PNE3 juga akan meningkatkan rasio 

pengeluaran untuk organisasi masyarakat sipil. Ketiga jalur ini akan 

meningkatkan fungsi pembangunan manusia (Ranis dan Stewart, 2001 : 2; Boozer 

et-al., 2003: 4). 

Alur kedua yaitu dari pembangunan manusia kepada yembangunan 

ekonomi. Secara singkat dapat diamati bahwa seseorang yang memiliki tingkat 

kesehatan yang lebih baik, p g a n  dan gizi yang memadai, dan lebih terdidik akan 

berkontribusi lebih banyak bagi pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat 

pembangunan manusia akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas tenaga 

kerja, peningkatan kewkwahawanan dan lueativitas manajer, dan akhip-nya pada 

kenaikan Total Produktivitas Faktor (TPF) (Ranis dan Stewart, 200 1 : 6). 



Peningkatan kemampuan manajerial, tenaga ke j a  clan kewirausahaan ini 

akan mempengaruhi pilihan tekhnologi yang diirnpor, kemampuan beradaptasi 

atas perubahan lingkungan ekonorni, peningkatan kegiatan riset dan 

pengembangan di dalam negeri, serta peningkatan kapsitas inovasi. Hal ini 

bersama-sarna dengan investasi dan tabungan asing maupun dome& akan 

mempengaruhi komposisi produksi, ekspor dan distribusi pendapatan ke arah 

peningkatan PNB. 

D. Hasil Penelitian yang Relevan. 

Hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi telah 

banyak menarik perhatian peneliti. Namun demikian, penelitian ini sebagian besar 

dititikberatkan sebagai studi perbandingan antar-negara (cross-country) atau lintas 

regional. Reberapa peneliti juga menganalisis pada level negara dengan 

menggunakan data penampang antar-waktu (time-series). Studi pada level 

kabupatenlkota masih relatif terbatas. Sebagairnana diperkuat dengan pernyataan 

Brata (2004: 2 ). Karena itu, berbagai kajian dengan data penampang antar-negara 

atau antar-regional tersebut dapat diadaptasi untuk melakukan kajian pada level 

kabupatenkota. Pada bagian lain, untuk melihat perkembangan pembangunan 

manusia, beberapa peneliti atau akademisi juga telah mengajukan beberapa 

pendekatan atau metode untuk menganalisa data set indikator pembangunan 

manusia Meskipun belum ada standar baku sebagai alat analisa yang dapat 

dipedomani untuk advokasi konsep pembangunan manusia dalam pembangunan 

daerah. 



Diantara studi yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

Brata (2004) yang menganalisis hubungan imbal-balik antara pembangunan 

manusia dan kineja ekonomi pada level daerah kotafkabupaten. Brata (2004: 5) 

menggunakan dua model yang diadaptasi dari Ramirez dkk (1998). Model 

pertama untuk melihat pengaruh pembangunan manusia terhadap kinerja 

ekonomi. Pada model ini pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan 

diperlakukan sebagai variabel terikat. Adapun variabel bebas yang sebagai proksi 

pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup, persentase rumah tangga yang 

memiliki akses air bersih sebagai proksi distribusi pendapatan, dan dua variabel 

boneka yaitu daerah penghasil migas clan daerah berstatus kota. 

Pada model kedua, Brata (2004: 5) menempatkan variabel terikat berupa 

angka harapan hidup sebagai proksi pembangunan manusia. Variabel bebasnya 

yaitu pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, persentase rurnahtangga yang 

memiliki akses air bersih, rata-rata lama sekolah perempuan, serta dua variabel 

boneka yang juga digunakan pada model pertama. 

Hasil estimasi dari studi Brata (2004:6) dengan menggunakan kineja 

ekonomi sebagai variabel terikat ditemukan bahwa variabel rurnahtangga yang 

memiliki akses air bersih berpengaruh signifikan pada derajat kepercayaan 10 

persen sedangakan variabel angka harapan hidup berpengaruh signifikan pada 

tingkat kepercayaan 1%. Keduanya merniliki korelasi positif dengan kinerja 

ekonomi daerahdaerah tingkat I1 di Indonesia Sedangkan hasil estimasi dengan 

menggunakan angka harapan hidup sebagai variabel terikat, ditemukan dua 



variabel yang signifikan yaitu variabel mahtangga  yang memiliki akses air 

bersih dan variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. 

Opini singkat di media massa harian nasional juga memaparkan tentang 

pentingnya pembangunan manusia dan menganalisis keterkaitannya dengan 

pertumbuhan ekonomi. Millah (Republika, 22 September 2004) menulis paparan 

kualitatif singkat tentang pencapaian IPM Jawa Barat, salahsatu daerah yang 

menjadikan pencapaian IPM sebagai visi daerahnya Sutyastie (Media Indonesia, 

22 Desember 2004) rnenyajikan analisa silang sederhana tentang keterkaitan IPM 

dengan PDRB dengan membandingkan ranking IPM dengan ranking PDRB pada 

level propinsi. 

Lebih jauh Brata (2004: 1) mengungkapkan bahwa studi-studi regional di 

Indonesia tentang hubungan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonorni, 

lebii menekankan pada variabel pembangunan manusia sebagai salahsatu 

determinan atau penjelas bagi variabel perturnbuhan ekonomi. Hal ini 

sebagaimana dilakukan oleh Garcia dan Soelistianingsih (1998) dan Wibisono 

(2001) 

Hasil empiris Garcia clan Soelistianingsih (1998) dalarn Brata (2004: 4) 

telah mengestimasi pengaruh variabel modal manusia yang diukur dari p a n g s  

penduduk berumur 10 tahun ke atas yaang berpendidikan tingkat dasar atau 

menengah, rasio murid terhadap guru, fertilitas total, pangsa sektor minyak clan 

gas dalarn PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Temuannya adalah 

investasi untuk bidang pendidikan dan kesehatan memang dibutuhkan untuk 

rnengurangi ketimpangan regional. 



Sedangkan Wibisono (2001) dalam Brata (2004: 4) memasukkan 

vaariabel-variabel educational attainment (diukur dengan tingkat pendidikan 

yang berjasil ditamatkan), angka harapan hidup, tingkat fertilitas, tingkat kematian 

bayi, laju inflasi dan variabel boneka regional juga terhadap pertumbuhan 

ekonomi regional. Dari estimasiestimasi yang dilakukan, diperoleh temuan 

bahwa yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan adalah pendidin,  augka 

harapan hidup dan tingkat kematian bayi. Sedangkan tingkat fertilitas dan laju 

inflasi memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan tingkat pendapatan. 

Kedua studi diatas semakin memperlihatkan bahwa pembangunan manusia 

dalam bentuk pendidikan maupun kesehatan mernpunyai kontribusi penting dalam 

pettumbuhan ekonom dan berarti juga berguna untuk mempercepat proses 

pemerataan pendapatan antar daera.. Karena itu, mengkonfirmasi kecenderungan 

berbagai penelitian yang lebii mencurahkan perhatian pada variabel pendidikan 

clan kesehatan sebagai representasi pembangunan manusia dalam mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. 

Penggunaan variabel pendidikan dan kesehatan dalam studi pembangunan 

manusia berkemungkinan juga disebabkan oleh ketersediaan data yang relatif 

mencukupi dan mudah diperoleh, meskipun diakui bahwa dirnensi pembangunan 

manusia lebih luas daripada sekedar dimensi pendidikan dan kesehatan. Adapun 

variabel perturnbuhan ekonomi kadang juga digantikan oleh indikator PDB riil 

ataupun PDR riil per kapita. Dengan dasar itulah perlu dikemukakan pula 

berbagai hasil penelitian tentang pengaruh pendidikan dan kesehatan terhadap 

pertumbuhan ekonomi . 



E. Pengaruh Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dengan pelacakan melalui mesin pencari di internet diperoleh sejumlah 

referensi yang mengkaji pengaruh pendidikan terhadap perturnbuhan ekonomi, 

baik pengaruh secara langsung berupa kenaikan produksi nasional maupun tidak 

langsung berupa peningkatan pendapatan nunatangga, juga pada skala 

mikroekonomi maupun rnak~oekonomi. 

Menurut Becker dan Lewis (1993) dalam Bayhaqi (2000: 4), perhatian 

pada pendidikan sebagai faktor penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi dirnulai 

pada tahun 1960-an melalui studi Becker (1960, 1964), Schultz (1961), dan 

Denison (1962) yang berupaya menjelaskan peranan pendidikan dalam memacu 

produktivitas angkatan kerja untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan 

nasional. 

Bayhaqi (2000: 5-6) mengungkapkan sejumlah hasil penelitian empiris 

tentang pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lim (1996) 

berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat pada Korea Selatan clan 

Jepang kemungkinan disebabkan oleh proses dini dalarn peningkatan melek huruf 

secara massal. Hal ini menghasilkan angkatan kerja yang secara cepat beradaptasi 

dengan pembahan tekhnologi dan lingkungan ekonomi. Bersamaan dengan 

manajemen ekonomi yang baik, yang menopang peningkatan produktivitas sektor 

pertanian dan indutri. 

Begitupun Richardson (1997) dalarn Bayhaqi (2000) mengungkapkan 

bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memfasilitasi kemajuan 

tekhnologi, perkembangan teknik produksi, dan peningkatan mobilitas angkatan 



kerja menuju kegiatan yang lebih produktif dan memfasilitasi realokasi faktor 

produksi. 

Studi klasik yang dilakukan Mincer (1974) dalam Stephen dan Wheale 

(2003: 5) melihat pengaruh pendidikan terhadap pendapatan. Pendapatan 

individual dijadikan sebagai h g s i  dari tahun bersekolah, disarnping itu juga 

fimgsi dari usia d m  pengalaman. Diperoleh hasil bahwa setiap tarnbahan satu 

tahun bersekolah bagi laki-laki kulit putih yang beke j a  di luar sektor pertanian 

akan meningkatkan pendapatan individunya sebesar 7 persen. Studi ini meskipun 

menjelaskan dampak ekonorni dari pendidikan bagi individu yang bersifat 

mikmekonomi, tetap berharga mengingat fenomena individual itu bila dihimpun 

pada akhirnya &pat menjadi fenomena makroekonomi. 

Stephen d m  Wheale (2003 : 6) mengungkapkan hasil survey internasional 

yang dilakukan Psacharopoulos (1994), seorang pionir ekonomi pendidikan. 

Diperoleh temuan bahwa tingkat pengembalian jxndidikan dasar berkisar dari 42 

persen per tahun di Bostwana hingga hanya 3,3 persen per tahun pada negara- 

negara bentukan Yugoslavia, bahkan 2 (dua) persen per tahun di Yarnan. Tigkat 

pengembalian lebih besar diberikan oleh pendidikan sekunder (SLTP) yaitu 47,6 

persen per tahun di Zimbabwe, turun menjadi 2,3 persen di negara-negara 

bentukan Yugoslavia . 

Maddison (1991) daiam Stephen clan Wheale (2003: 2) memperlihatkan 

bahwa GDP per kapita yang tinggi pada beberapa negara pada 191 5 berhubungan 

langsung dengan tingginya tingkat daftaran pada sekolah dasar per 10.000 pada 30 

tahun sebelurnnya, tahun 1882. Ditemukan bahwa setiap peningkatan sebesar satu 



persen tingkat daftaran akan rneningkatkan PDB sebesar 0,35 persen Atau 

peningkatan tingkat daftaran 20 persen akan meningkatkan jumlah rata-rata tahun 

bersekolah dari angkatan ke j a  sebanyak 5 hingga 6 persen yang berdampak pada 

kenaikan GDP sebesar 6,5 persen. 

Barro (1998 : 20-24) dalarn meneliti pengaruh pendidikan terhadap 

perturnbuhan ekonomi menggunakan variabel lama bersekolah, kualitas 

pendidikan, dan variabel kesehatan. Ditemukan bahwa setiap tarnbahan satu tahun 

bersekolah berdarnpak pada peningkatan perturnbuhan ekonomi sebesar 0,44% 

per tahun. Ditemukan pula bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dan 

signifikan dengan kondisi awal dari rata-rata tahunan tingkat daftaran laki-laki 

dewasa pada jenjang SLTP clan SLTA. Hal ini disebabkan latarbelakang 

pendidikan merupakan kornplementaritas bagi tekhnologi baru. Narnun, tingkat 

daftaran sekolah per tahun oleh perempuan pada SLTP clan SLTA tidak berkaitan 

signifikan dengan perturnbuhan ekonomi. 

Pemikiran serupa diungkapkan oleh Mamuneas, Sawides dan Stengos 

(2002:1), bahwa studi-studi yang dilakukan Barro (1991), Bils dan Klenow 

(2000) serta Mankiw et al. (1992) menunjukkan bahwa tingkat d a h  siswa di 

sekolah (enrollment rates) berkonttibusi positif dan signifikan terhadap modal 

rnanusia bagi pertumbuhan PDB. 

Ranis (2004: 8)  rnengungkapkan tentang proses komponen pembangunan 

manusia berpengaruh langsung terhadap perturnbuhan ekonorni. Pendidikan 

misalnya, rnemberikan pengaruh yang kuat pada pertumbuhan ekonorni. Temuan 

Dirdsall (1993) dari studi di Malaysia, Ghana dan Peru rnenunjukkan setiap 



tambahan bersekolah satu tahun pada petani berhubungan langsung dengan 

peningkatan produksi 2-5 persen per tahun. Di Indonesia, temuan D d o  (2000) 

mengungkapkan bahwa setiap tambahan pembangunan sekolah per 1.000 anak 

berkorelasi positif dengan peningkatan penerimaan dari upah antara 1-5 hingga 

2,7 persen. 

Ranis (2004: 6) melanjutkan, bahwa pendidikan berpengaruh langsung 

terhadap inovasi dan peningkatan tekhnologi. Selain itu, pendidikan berpengaruh 

langsung terhadap produktifitas, tingkat inovasi d m  tingkat kemajuan tekhnologi. 

Foster and Rosenzweig (1995) menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan 

berkaitan dengan adopsi tekhnologi yang lebih cepat dalam Revolusi Hijau di 

India. Begitupun halnya dengan tingkat p e n d i d i i  yang lebih tinggi 

memperlihatkan peningkatan inovasi dalam bisnis di Srilanka. Analisis statistik 

pada industri pakaian dan pennesinan di Srilanka (Deraniyagala, 1995), sebagai 

sdahsatu contoh, menunjukkan bahwa keahlian dan tingkat pendidikan pekeja 

dan kewiusahawanan berkaitan positif dengan tingkat pembahan tekhnikal pada 

pe- 

Pendapat Li (1996) dalarn Bayhaqi (2000) dapat merangkum berbagai 

paparan tentang kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu 

melalui enam cara berikut : 

a. meningkainya secara umum kualitas angkatan keja melalui 

penanaman pengetahuan ke j a  dan keterarnpilan. 

b. meningkatnya mobilitas tenaga keq a dan mempromosikan pembagian 

ke j a  



c. rnemungkinkannya penyerapan informasi baru secara lebih cepat dan 

penerapan proses baru dan input yang kurang dikenal menjadi lebih 

efektif. 

d. meningkatnya kemampuan manajemen sehingga alokasi sumberdaya 

menjadi lebih efisien. 

e. menghilangkan hambatan-hambatan sosial dan kelembagaan bagi 

pertumbuhan ekonomi. 

f. beraninya wirausahawan untuk mempromosikan tanggungjawab 

individual, kemarnpuan organisasional, mengambil resiko yang 

moderat, dan merencanakan &dam jangka panjang. 

F. Pengaruh Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pengaruh kesehatan sebagai komponen pembangunan manusia terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dalam beberapa waktu terakhir juga banyak menyita 

perhatian peneliti. Beberapa studi memperlihatkan pengaruh positif kesehatan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Ranis (2004: 7) mencatat upaya Strauss dan 

Thomas (1998) yang mereviu literatur yang mendokumentasikan pengaruh 

peningkatan kesehatan dan nutrisi terhadap peningkatan produktivitas dan 

pendapatan. Strauss dan Thomas mengungkapkan temuan Schultz (2000) bahwa 

terdapat korelasi antara tinggi badan dengan pendapatan pada analisis data Ghana, 

Cote d-Ivoire, Brazil, dan Vietnam. Begitupun temuan Cornia dan Stewart (1 995), 

memperlihatkan jarak perolehan produlctivitas tenaga keja yang diobservasi 

berkaitan dengan peningkatan asupan kalori di negara-negara miskin. Hasil serupa 



juga ditemui dari studi terhadap petani di Sierra Leone (Straws, 1986), pekerja 

lahan tebu di Guatemala (hmhk and Viteri, 1981), dan pekerja konstruksi jalan 

di Kenya (Wolgemuth, Latham, Hall, and Crompton, 1982). Pada kasus ini 

peningkatan produktivitas t d i  mengikuti peningkatan asupan kalori ataupun 

micro-nutrient. 

Barro (1998 : 24) melakukan studi terhadap determirmn perturnbuhan 

ekonominya, diantaranya variabel kesehatan. Indikator kesehatan berupa usia 

harapan hidup pada saat lahir berkorelasi positif sebesar 0,0016 namun tidak 

signifikan secara statistik. Begitupun tingkat kematian bayi, koefisiennya -0,042, 

narnun tidak signifikan. 

Schultz (2003: 15) mengungkapkan hasil studi Schultz dan Tanzel (1997) 

dan Savedoff dan Schultz (2000) yang mengestimasi upah pekerja laki-laki di 

Cote d'Ivoire dan Ghana dengan hari tidak bekerja karena sakit, ditemukan 

bahwa lebih dari satu hari sakit per bulan diperkirakan menurunkan upah peke j a  

10 persen dan mengurangi jam kerja bulanan 3 persen. 

Studi Preston (1976) dalam anonimous (econ1386, 2005) telah 

menginspirasi Bank Dunia (2002) untuk melihat hubungan antara pengaruh wia 

harapan hidup terhadap PDB per kapita yang ditampilkan dalam Kurva Preston. 

Kurva ini memperlihatkan hubungan yang linear antara usia harapan hidup pada 

tahun 2000 dengan GDP per kapita pada tahun 2000, sekaligus memperkuat 

temuan Preston pada 1976. 

Barro dan Lee (1994) menemukan bahwa tarnbahan 5 tahun pada usia 

harapan hidup meningkatkan pertumbuhan sebesar 0,58%, sedangkan Bloom et al. 



(1 999) melaporkan nilai 0,19%. Dari 14 penelitian, 13 diantaranya melaporkan 

bahwa kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan. Diantaranya, 

Gallup dan Sachs menyatakan bahwa 1,66 kematian per seribu penduduk 

mengurangi perhunbuhan ekonomi sebesar 1% per tahun Studi Bloom, Canning 

dan Sevilla (2001,2004) memperoleh temuau bahwa peningkatan 1 tahun dalam 

usia harapan hidup meningkatkan output sebesar 4%, yang dipengaruhi melalui 

peningkatan tingkat tabungan dan produktifitas faktor total (anonim, econ1836, 

2005) 

G. Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbohan Ekonomi 

Pndidikan dan kesehatan tidak dapat dilihat terpisah. Keduanya saling 

mempengaruhi satu sarna lain. Beberapa studi rnemperlihatkan keterkaitan 

diantara dua komponen utama pembangunan manusia ini. Ranis (2004: 7-8) 

mengungkapkan lebii jauh bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh 

tidak langsung yang kuat t e r d p  pertumbuhan ekonomi rnelalui pengaruhnya 

pada distribusi pendapatan. Pendidikan seringkali pula memperkuat darnpaknya 

pada kesehatan. Sebagai contoh studi Behrman dan Wolfe (1987) yang 

mernperlihatkan pengaruh pendidikan perempuan terhadap kesehatan dan nutrisi 

keluarga. Studiiya tentang hubungan persekolahan, ketimpangan pendapatan dan 

kerniskinan di 18 negara Amerika Latin pada tahun 1980-an menemukan bahwa 

25% variasi pendapatan tenaga keja disebabkan oleh variasi pemenuhan 

kebutuhan bersekolah (schooling attainment). Jadi &pat disimpulkan bahwa 



pendidikan adalah variabel yang sangat kuat dampalcnya terhadap ketimpangan 

pendapatan (Psacharopolous et al., 1992). Dan distribusi pendapatan yang lebih 

merata diketahui mendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan politik ekonomi 

yang beralasan. 

Pendidikan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan per kapita 

melalui dampaknya pada ukuran sernisal pertumbuhan penduduk. Sebagai contoh, 

sebuah studi pada 14 negara Afkika pada pertengahan 1980-an memperlihatkan 

korelasi negatif antara persekolahan bagi perempuan dan tingkat kelahiran pada 

hampir pada seluruh negara, dengan dampak negatif yang signifikan dari 

pendidkan dasar terhadap tingkat kelahiran pada sekitar setengah negara, d m  

pengaruh ymg tidak signifikan pada setengah negara lainnya, sedangkan 

pendidikan lanjutan pe-a (SLTP) selalu mengurangi tingkat kelahiran 

(Birdsall, Ross and Sabot, 1995; Jayaraman, 1995; Strauss and Thomas, 1995; 

Thomas, Stmuss and Henriques, 1991 ; Behrman and Wolfe, 1987a) dalarn Ranis 

(2004). 



BAB m 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELlTlAN 

A. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang dikemukakan sebelurnnya, maka 

penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu : 

1. Mengetahui perkembangan pembangunan manusia di seluruh kabupaten 

dan kota di Sumatera Barat sepanjang tahun 1996 hingga tahun 2002 

dilihat dari perkembangan IPM. Termasuk pula komponen-komponen 

IPM yang meliputi usia harapan hidup, angka melek h u d  dewasa, rata- 

rata lama bersekolah, dan pengeluaran rid per kapitan. Dari studi ini dapat 

diketahui keragaman kotalkabupaten di Sumatera Barat dalam pencapaian 

pembangunan manusia serta dapat diietahui komponen pembangunan 

manusia yang menjadi penyebab keragaman tersebut. 

Bila mencermati periode waktu analisis ini, maka tahun 1996 

merupakan representasi kondisi pembangunan manusia sebeiurn krisis 

ekonomi, tahun 1999 merepresentasikan tahun yang dipengaruhi krisis 

ekonomi, tahun 2002 sebagai representasi awal pemulihan ekonomi. 

Dengan membandingkan perkembangan IPM dan komponen- 

komponennya pada setiap periode dapat diamati pengaruh krisis ekonomi 

terhadap pembangunan manusia 

2. Mengetahui pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Dalam ha1 ini, komponen-komponen IPM berupa usia harapan 



hidup, angka melek huruf dewasa, rata-rata lama sekolah, clan pengeluaran 

riil per kapita dijadikan proksi dari pembangunan manusia. 

3. Mengkaji pengaruh kondisi pendidikan dan kesehatan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Proksi dari kondisi pendidikan yaitu tingkat 

partisipasi sekolah kasar mulai dari penduduk usia 7-12, 13-15, 16-18, 

hingga 19-24 pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 

dan Perguruan Tinggi (PT). Proksi dari kondisi kesehatan yaitu persentase 

penduduk dengan keluhan kesehatan dan rata-rata lama sakit dalam satuan 

hari . 

B. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

yaitu : 

1. Hasil penelitian dibrapkan dapat berrnanfsat bagi penentu kebijakan 

pembangunan di daerah, baik pemerintah propinsi maupun 

kabupatenlkota Hasil penelitian dapat menjadi bahan bagi perencana 

kebijakan pernbangunan di daerahdaerah dalarn memahami, 

menginternalisasikan, mengimplementasikan, dan mengintegrasikan 

pembangunan manusia di masa-rnasa mendatang. 

Bagi pemerintah propinsi, dengan mengetahui perkembangan IPM di 

daerah-daerah, dapat ditetapkan daerah-daerah prioritas dalarn kebijakan 

pembangunan manusia 



Bagi pemerintah kabupatenlkota, dengan mengetahui perkembangan 

IPM beserta komponen-komponennya dan posisinya dibandingkan daerah 

lain, dapat memberikan pedoman terhadap arah dan prioritas kebijakan 

sektoral. Dengan dernikian, daya dukung sumberdaya rnanusia dan modal 

menjadi efektif, efisien dan ekonomis dalam memacu pembangunan 

manusia. 

Pembandingan perkembangan IPM dan komponennya pada 1996, 

1999 dan 2002 sebagai representasi kondisi pra-bis ,  krisis, dan 

pemulihan, dapat berrnanfslat dalam menetahui komponen pembangunan 

manusia yang rentan, sensitif, atau menempati prioritas terakhir oleh 

masyarakat sebagai akibat krisis ekonomi ataupun oleh p e n w a n  

pendapatan, sehingga intervensi sektoral dapat dititikberatkan pada 

kebijakan pencegahan ataupun penurunan tajarn kualitas pembangman 

manusia 

2. Bagi pengembangan keilmuan. Penelitian ini bermanfaat dalam 

menyediakan kajian akademis yang relevan, aktual dan kontekstual 

sehingga dapat bemadhat dalam mendukung proses belajar-mengajar 

bagi bidang studi yang relevan seperti Ekonomi Pembangunan, Ekonomi 

Sumber Daya Manusia, Ekonomi Publik dan lainnya Hasil penelitian ini 

juga dapat memperkaya pola-pola pendekatan dan analisis tentang 

pembangunan manusia 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian. 

Dari tujuan utama penelitian yang dikemukakan pada bab 111 dapat 

dinyatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif dan kausalitas. Penelitian ini 

bersifat deskriptif dalam mencapai tujuan penelitian yang pertama dan kedua. 

Dinyatakan bersifat deskriptif karena penelitian ini menggunakan metode numerik 

dan grafis untuk mengenali pola perkembangan IPM dan pertumbuhan ekonomi 

beserta komponen pembangunan manusia daerah-daerah di Sumatera Barat, 

merangkum informasi dari perkembangan IPM dan pertumbuhan ekonomi 

tersebut serta menyajikannya untuk mengetahui ciri-ciri daerah dalam pencapaian 

IPM dan pertumbuhan ekonomi. Untuk keperluan tujuan ini digunakan metode 

statistik deskriptif (Kuncoro, 2001: 29). 

Penelitian ini menggunakan analisis kzusalitas satu arah karena untuk 

mencapai tirjuan penelitian yang ketiga, peneliti berilpaya mengetahui sejauhmana 

berbagai variabel-variabel pembangunan manusia mempengaruhi pertumbuhan 

ekonom i. Studi kausalitas terdiri dari kausali tas Granger dan analisis regresi. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi (Kuncoro, 200 1 : l6,93-95). 

R. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah daerah-dacrah tingkat I 1  di Sumatera Barat, 

baik berstatus kabupaten maupun kota. Adanya pemekaran daerah seiring 



implementasi otonomi daerah menambah jumlah daerah di Sumatera Barat dengan 

tambahan yaitu Kabupaten Mentawai, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, 

Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Solok Selatan. Sehingga jumlah 

populasi bertmbah dari 14 daerah sebelum tahun 2002 menjadi 19 pada saat 

penelitian ini dilakukan. Mengingat rentang waktu yang diteliti adalah tahun 1996 

hingga 2002 terdapat keterbatasan ketersediaan data bagi daarah-daerah baru yang 

datanya berhimpun dengan daerah induknya, maka daerah-daerah yang menjadi 

sampel yaitu 14 daerah yang memiliki ketersediaan data relatif memadai yang 

merupakan daerah-daerah induk, sedangkan daerah-daerah pemekaran tidak 

dimasukkan dalam analisis atau bergabung dengan daerah induknya. Hal ini 

disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel.4.1. Daerah-daerah Sumatera Barat yang Menjadi Populasi dan 

Sampel Penelitian 



Dengan 14 daerah sampel, maka untuk meningkatkan jumlah sampel 

dilakukan pooled (inre series, menggabung data cross secfion dengan time series 

untuk meningkatkan jumlah sampel yang kecil, dalam melakukan analisis dengan 

metode statistik inferensi. Untuk model statistik pertama yang bertujuan 

mengetahui pengaruh pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh komponen- 

komponen IPM terhadap pertumbuhan ekonomi, maka digabung data-data 

komponen pembangunan manusia tahun 1996, 1999 dan 2002, sehingga sampel 

untuk model ini berjumlah 42 sampel. Sedangkan model kedua yaitu bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh kondisi pendidikan dan kesehatan terhadap 

pertuinbuhan ekonomi, digabung data 14 daerah dengan data runtill waktu dari 

tahun 1996, 1997, 1998 hingga tahun 2002, sehingga sampel berjumlah 98 

sampel. 

C. Jenis Data dan Variabel 

Dari sumber datanya, penelitian ini menggunakan data sekunder dari 

Laporan Pembangunan Manusia lndonesia Tahun 2001 dan 2004 dari Biro Pusat 

Statistik Sumatera Barat. Data tentang pertumbuhan ekonomi diperoleh dari 

berbagai publikasi Sumatera Barat dalam Angka. Data-data berupa usia harapan 

hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah diperoleh dari dua seri Laporan 

Pembangunan Mani~sia Indonesia yaitu seri 2001 dan 2004 yang diterbitkan oleh 

Bappenas-BPS dan UNDP. Perkembangan kondisi pendidikan dan kesehatan 

sejak tahun 1996 hingga 2002 diperoleh dari pengolahan oleh bagian Statistik 

5 3 i a i ;  Ekonomi, dan Kependudukan Biro Pusat Statistik Sumatera Barat. 



Menurut sifatnya, data yang digunakan adalah data kuantitatif baik berupa 

data interval maupun rasio. Sedangkan dari dimensi waktunya maka data yang 

digunakan adalah pooling atau gabungan dari data runtut waktu dan silang tempat. 

D. Metode Analisis. - 

Penelitian ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama yaitu penelitian 

tentang perkembangan pembangunan manusia yang dianalisis dengan 

menggunakan statistik deskriptif. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam 

memahami deskripsi perkembangan manusia digunakan beberapa pendekatan 

untuk memahami pola data dan merangkum informasi, yaitu melalui : pertama, 

pendekatan perkembangan IPM. Pendekatan ini melihat perkembangan, baik 

kenaikan maupun penurunan pencapaian IPM selama periode waktu tertentu, 

dalam ha1 ini tahun 1996, 1999 dan 2002 setiap daerah di Sumatera Barat. 

sehingga dapat diketahui pola variasi tahunan dan tempat dari perkembangan 

IPM. Perkembangan IPM juga dapat dianalisis dengan melakukan pemeringkatan 

IPM pada skala regional untuk melihat variasinya. 

Kedua, dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan UNDP. 

Menurut UNDP, nilai IPM yang berkisar antara 0 hingga 100. Bila nilai lebih dari 

80 maka digolongkan sebagai pembangunan manusia yang tinggi. Antara 66 

hingga 79,99 digolongkan pembangunan manusia yang menengah-atas. Nilai 50 

hingga 65,99 digolongkan menengah-bawah dan kurang dari 50 digolongkan 

rendah. 



Ketiga, melihat perbedaan laju pertumbuhan IPM selama periode 1996- 

1999 dan 1999-2002 dengan melihat rata-rata reduksi shortfall per tahun. Nilai 

reduksi .~hortjull mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari segi jarak 

antara apa yang telah dicapai dengan apa yang seharusnya dicapai, yaitu jaraknya 

dengan nilai maksimum. Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan 

peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa 

laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat 

pada tingkat IPM yang lebih tinggi. 

Keempat, pendekatan regional dapat dilakukan dengan memperlakukan 

propinsi sebagai populasi. Pendekatan ini memiliki keunggulan dengan sifat 

pengukurannya yang lebih lokalistik. Terdapat dua pendekatan yang dapat 

ditempuh yaitu : perbandingan antara nilai IPM daerah-daerah dengan nilai rata- 

rata merupakan pendekatan stastistik sederhana yang dapat digunakan untuk 

membandingkan kemajuan pembangunan manusia antardaerah. Dengan 

pendekatan ini akan terlihat daerah-daerah mana yang perlu memperhatikan 

pembangunan manusianya secara lebih serius. Bagi pemerintah propinsi dapat 

menjadi pedoman untuk memberikan perhatian, prioritas, dorongan dan arahan 

kepada daerah-daerah yang pembangunan manusianya rendah untuk mempercepat 

pembangunan manusianya. 

Pendekatan ini turut direkomendasikan dalam Laporan Pembangunan 

Manusia 200 1 (200 1 : 50) dengan menggunakan istilah 'pendekatan minimalis', 

namun dengan lingkup yang berbeda yaitu rata-rata nasional sebagai standar 

pembangunan manusia bagi propinsi. Berdasarkan nilai IPM propinsi sebagai nilai 



rata-rata, maka pembangunan manusia pada daerah-daerah dikatakan rendah bila 

nilai IPM daerah lebih rendah dari nilai IPM Propinsi. Pun pembangunan manusia 

pada daerah digolongkan tinggi bila nilai IPM daerahnya lebih tinggi dari nilai 

IPM propinsi. Pada pendekatan ini juga akan dilihat variasi aantar daerah dari 

nilai varians dan standar deviasinya. 

Dengan adanya kecenderungan variasi yang tajam antara daerah berstatus 

kabupaten dan kota perlu dipertimbangkan untuk menggunakan pendekatan nilai 

rata-rata dengan membedakan status daerahnya. Sama halnya dengan pendekatana 

rata-rata propinsi, maka standar yang digunakan untuk membedakan daerah 

tersebut adalah nilai rata-rata kabupaten atau kota menurut status daerahnya. 

Setelah dilakukan analisis deskriptif atas pembangunan manusia, maka 

dilakukan analisis deskriptif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah-daerah 

sepanjang tahun 1996 hingga 2002. Analisis ini bertujuan mengelompokkan 

daerah-daerah dengan mempertimbangkan status daerahnya berdasarkan tingkat 

pertumbuhan ekonominya. 

Bagian pertama dari penelitian ini diakhiri dengan menganalisis klasifikasi 

daerah dalam pembangunan manusia dan perturnbuhan ekonomi menurut status 

daerahnya atau secara konseptual disebut pengukuran relatif. Analisis tersebut 

untuk mengamati pola hubungan antara dua variabel tersebut dengan 

menggunakan matriks 4 kuadran dibawah ini yang dikembangkan oleh Ranis dan 

Stewart (2001 : 12), sebagaimana disajikan tabel 4.2 dibawah ini. 



Tabel 4.2. Matriks Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Relatif dengan 

Pembangunan Manusia Relatif KotaIKabupaten di Sumatera Barat. 

Pertumbuhan Ekonomi Relatif 

Pembangunan 

Manusia Relatif 

Keempat kuadran ini menunjukkan performa setiap daerah dalam 

melakukan proses pembangunannya. Kuadran I menunjukkan tingkat 

pertumbuhan ekonomi tinggi dan pembangunan manusia yang tinggi pula. Kinerja 

pembangunan yang baik seperti inilah yang seharusnya dicapai setiap daerah. 

Kinerja pembangunan yang oleh Ranis dan Stewart disitilahkan sebagai vicious 

(baik atau berbudi luhur) 

Kuadran 11 merupakan kinerja pembangunan yang berat sebelah pada 

pembangunan manusia (Human Developmenf/HD lopsided). Pembangunan 

manusia yang tinggi kurang berkontribusi bagi upaya pencapaian pertumbuhan 

ekonomi. 

~ u a d r a n  111 adalah kinerja pernbangunan yang buruk dan berada pada 

lingkaran setan (vicious circle) antara pembangunan manusia dan pertumbuhan 

ekonomi, dimana kedua variabel berada pada tingkat yang rendah. 

Tinggi 

Rendah 

Rendah 

(Kziadran II) 

HD lopsided 

(Kuadran Ill) 

vicious 

Tinggi 

(Kuadran I) 

virtuous 

(Kuadran IV) 

EG lopsided 



Pada kuadran IV, kinerja pembangunan digolongkan timpang atau berat 

sebelah pada penekanan pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan pengabaian 

pembangunan manusia (Economic GrowtW EG Lopsided). 

Setiap temuan-temuan akan dianalisis oleh peneliti beserta implikasi- 

implikasi kebijakannya bagi pembangunan. 

Bagian kedua dari penelitian ini yaitu penggunaan statistik inferensial 

melalui analisis regresi. Analisa akan memasukkan sejumlah variabel 

pembangunan manusia yang tersedia dan memadai. Selanjutnya diolah dengan 

program SPSS 1 1.5 dengan metode backward yang secara bertahap mengeluarkan 

variabel-variabel sampai dengan terbentuknya model terbaik secara statistik. 

Model terbaik dalam artian bahwa memiliki koefisien determinasi yang relatif 

besar, signifikansi uji-F dan uji-t yang tinggi, serta memenuhi asumsi kolinearitas. 

Terdapat beberapa dua persamaan yang akan diregresi secara linear, yang 

keduanya menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, 

sedangkan variabel independennya yaitu komponen-komponen IPM berupa usia 

harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per 

kapita yang disesuaikan. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai : 

G = f (UHH, AMH, RLS, EXP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 )  

Untuk mencapai tujuan penelitian berikutnya yaitu dengan melihat 

sejauhmana pengaruh kondisi pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui persamaan yang dapat ditulis sebagai berikut : 

G = h (PSSD, PSSLTP, PSSLTA, PSPT, DALY, ILLN,) .................. (2) 



Parameter-parameter dalam persamaan pertama diestimasi dengan regresi 

kuadrat terkecil dan persamaan kedua sesuai dengan model pertumbuhan endogen 

baru yang bersifat eksponensial, maka dilakukan transformasi logaritma natural 

(LN) dengan persamaan sebagai berikut : 

G = a + bUHH + cAMH + dRLS + eEXP + e . .  ..................................... (3) 

G = a + hLnPSSD + cLn PSSLTP + dLn PSSLTA + eLn PSPT 

-JZnDAL Y- IzLnILLN + e . .  ............................................ (4) 

dimana : 

G 

UHH 

AMH 

RLS 

EXP 

PS7 

PSI3 

PSI6 

PS 19 

DALY 

lLLN 

pertumbuhan ekonomi (dalam satuan persen) 

Usia I-larapan Hidup (dalam satuan tahun) 

angka melek huruf penduduk dewasa (dalam satuan persen) 

rata-rata lama sekolah (dalam tahun) 

pengeluaran riil per kapita (dalam ribu rupiah) 

angka partisipasi sekolah penduduk usia 7- 12 (dalam persen) 

angka partisipasi sekolah penduduk usia 13- 15 (dalam persen) 

angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-1 8 (dalam persen) 

angka partisipasi sekolah penduduk usia 19-24 (dalam persen) 

rata-rata lama sakit (dalam hari) 

penduduk dengan keluhan kesehatan (dalam persen) 



BAB V 

HASlL DAN PEMBAHASAN 

Untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian seperti yang dikemukakan pada 

bab 111 dengan menggunakan metode analisa yang dipaparkan pada bab IV, maka 

bab V ini mengemukakan hasil penelitian, pembahasan serta implikasi kebijakan. 

Bab V ini terbagi ,menjadi dua bagian analisis. Bagian pertarna akan menyajikan 

analisis deskriptif atas data-data pertumbuhan ekonomi, perkembangan IPM dan 

masing-masing komponen-komponennya. Diakhiri dengan pemetaan antardaerah 

berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan IPM-nya 

Bagian kedua pada bab ini akan menyajikan hasil statistik inferensial 

untuk memperlihatkan pengaruh komponen-komponen IPM terhadap 

pertumbuhan ekonomi, maupun pengaruh kondisi pendidikan dan kesehatan 

terhadap perturnbuhan ekonomi. 

Hasil-hasil statistic tersebut dibahas dan dimaknai lebih dalarn dan melihat 

implikasi-implikasinya terhadap kebijakan pembangunan. 

A. Statistik Deskriptif. 

1. Pembangunan Manusia 

Pengukuran kine rja pembangunan manusia pada kotakabupaten dapat 

dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu : 

a. Perkembangan nilai IPM 



Pendekatan ini melihat perkembangan, baik kenaikan maupun penurunan 

pencapaian IPM selama periode waktu tertentu, dalam ha1 ini tahun 1996, 1999 

dan 2002. Perkembangan nilai IPM selama tiga tahun tersebut disajikan pada tabel 

5.1. berikut : 

Tabel 5.1. Indeks Pembangunan Manusia KotaIKabupaten di Sumatera Barat 

Tahun 1996,1999,2002 

Daerah 
I 

Tahun 

Pesisir Selatan 
Solok 
Sawahlunto/Sijunjung 
Tanah datar 

Sumber : BPS-Bappenas-UNDP 2001 dan 2004 

1996 

Padang Pariaman 
Agam 
Limapuluh Kota 

Tabel 5.1 perlu disajikan secara grafis sehingga perkembangan IPM dapat 

tcrlihat lebih jelas dan memudahkan dalam analisis. Sajian grafis dari 

perkembangan IPM ditunjukkan oleh gambar 5.1. Secara umum terlihat bahwa 

ccr-jadi pcnurunan kincrja pcmbangunan manusia akibat krisis ckonomi scpcrti 

ditimjukkan oleh penurunan IPM pada tahun 1999 bila dibandingkan dengan 

tahun 1996. Nilai IPM kembali mengalami kenaikan pada hampir seluruh daerah 

66,l 
1999 

63,7 
61,5 
68.2 

64,O 1 6 1,6 

67,2 
69,l 
68,O 

2002 
64,4 

64,5 
69.2 

65,9 

61,9 
66.1 
64,4 
66,3 
64,6 

65,7 
68,O 
66,7 



pada tahun 2002 bila dibandingkan tahun 1999, kecuali Kabupaten 

Sawahlunto/Si.jun.jung. Hal ini menun-jukkan semakin memburuknya kualitas 

pembangunan manusia di Sawahlunto/Sijunjung dengan belum pulihnya dampak 

dari krisis ekonomi pada 1998. 

Gambar 5.1. Indeks Pembangunan Manusia KotafKabupaten di Sumatera Barat 

Tahun 1996,1999 dan 2002. 

Sumber : Diolah dari BPS-Bappenas-UNDP 2001 dan 2004 

Perbandingan nilai IPM antara tahun 1996 dengan 2002 penting pula 

diamati untuk melihat sejauhrnana upaya pemulihan dalam pembangunan manusia 

akibat krisis ekonomi. Pengamatan dari gambar 5.1 memperlihatkan bahwa 

sebagian besar daerah belum sepenuhnya pulih atau kembali kepada kondisi 

sebelum krisis yaitu pada 1996. Ini ditunjukkan oleh lebih kecilnya IPM pada 



tahun 2002 dibanding 1996. Namun terdapat dua daerah yaitu Kabupaten 

Pasaman dan Kota Solok yang kualitas pembangunan manusianya pada 2002 atau 

setelah krisis telah sepenuhnya pulih bahkan melebihi kondisi sebelum krisis 

ekonomi. Ditunjukkan oleh IPM tahun 2002 yang lebih tinggi daripada IPM tahun 

Pencapaian pembangunan manusia di daerah dapat pula dilakukan dengan 

melihat peringkatnya secara regional. Dengan mengelompokkan menjadi lima 

daerah tertinggi dan lima daerah terendah. Dari data yang disajikan pada tabel 5.1. 

dapat disusun tabel peringkat IPM sebagaimana disajikan oleh tabel 5.2. berikut : 

Tabel 5.2. Peringkat 5 tertinggi dan 5 terendah berdasarkan IPM KotaIKabupaten 

di Sumatera Barat Tahun 1996, 1999 dan 2002 

Tahun 

1996 

5 tertinggi 
(dari tertinggi) 

1999 

5 terendah 
(dari terendah) 

Bukittinggi 
Padang 
Padang Panjang 
Sawahlunto 
Payakurnbuh 

2002 

Kab. Solok 
Pasaman 
Sawahlunto Sij unjung 
Pesisir Selatan 
Kab. Padang Pariaman 

Bukittinggi 
Padang Panjang 
Padang 
Sawahlunto 
Kota Solok 

Kab. Solok 
Sawahlunto Sijunjung 
Pasaman 
Pesisir Selatan dan 
Kab. Padang Pariaman 

Sumber : Diolah dari BPS-Bappenas-UNDP 200 1 dan 2004. 

Bukittinggi 
Padang Panjang 
Padang 
Sawahlunto 
Kota Solok 

Sawahlunto Sijunjung 
Kab. Solok 
Pasaman 
Padang Pariaman 
Pesisir Selatan 



Dari tabel 5.2. terlihat bahwa Bukittinggi menempati peringkat pertama 

pada tahun 1996, 1999 dan 2002. Kota Padang Panjang menempati peringkat dua 

pada tahun 1999 dan 2002. Naik satu peringkat dibanding tahun 1996 menggeser 

Kota Padang. Sehingga Kota Padang menempati peringkat ketiga pada tahun 1999 

dan 2002 setelah pada tahun 1996 berada pada peringkat kedua. Kota Sawahlunto 

bertahan pada peringkat keempat selarna tiga periode. Posisi kelima berubah, pada 

1996 ditempati Kota Payakumbuh yang digantikan oleh Kota Solok pada tahun 

1999 dan 2002. 

Pada kelompok peringkat 5 terendah, posisi terendah pada tahun 1996 

ditempati berturut-turut Kabupaten Solok, Pasaman, Sawahlunto/Sijunjung, 

Pesisir Selatan dan Padang Pariaman. Pada tahun 1999 posisinya sedikit berubah, 

Kabupaten Solok tetap terendah. Sawahlunto/Sijunjung turun menjadi kedua 

terendah dan posisi ketiga terendah digantikan Pasaman. Pada peringkat keempat 

ditempati dua daerah yang memiliki IPM sama yaitu Pesisir Selatan dan 

Kabupaten Padang Pariaman. Posisi berubah pada 2002, Sawahlunto/Sijunjung 

turun peringkat lagi sehingga menjadi kota dengan IPM terendah. Diikuti 

Kabupaten Solok, Pasarnan, Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. 

b. Kriteria UNDP 

Pengelompokan tingkat pembangunan manusia pada kotalkabupaten dapat 

dilakukan pula berdasarkan kriteria yang disusun UNDP yang berlaku secara 

universal. Nilai IPM berkisar dari 0 hingga 100. Sesuai dengan metodologi yang 

diungkapkan sebelumnya, yaitu bila IPM lebih dari 80 maka digolongkan sebagai 



pembangunan manusia yang tinggi. Antara 66 hingga 79,99 digolongkan 

pembangunan manusia yang menengah-atas. Nilai 50 hingga 65,99 digolongkan 

menengah-bawah dan kurang dari 50 digolongkan rendah. Berdasarkan kriteria 

UNDP dapat disajikan tabulasi seperti yang ditampilkan oleh t.abel 5.3. 

Terlihat bahwa tidak satupun daerah di Sumatera Barat yang tergolong 

dalam tingkat pembangunan manusia tinggi. Pun tidak satupun pula yang 

tergolong dalam tingkat pembangunan manusia rendah. Sebagian besar daerah di 

Sumatera Barat tergolong pada kriteria pembangunan manusia menengah, 

khususnya tingkat pembangunan manusia menengah-atas. 

Tabel 5.3. Pengelompokan Tingkat Pembangunan Manusia Berdasarkan Kriteria 

UNDP pada KotaIKabupaten di Sumatera Barat Tahun 1996, 1999, dan 2002. 

Tahun 
1996 - 

Pariaman, Agam, 50 Kota, Padang, 
Kota Solok, Sawahlunto, Padang 
Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh. 

Menengah-Atas 
Pesisir Selatan, Tanah Datar, Padang 

Sawahlunto/Sijunjiing, 
Pasaman 

1999 

I Payakumbuh. 
Sumber : Diolah dari BPS-Bappenas-UNDP 2001 dan 2004. 

- 

~ e n e n ~ a h - ~ a w a h  
Kab.Solok, 

2002 

Namun demikian, terdapat tiga daerah yang berada pada tingkat 

Tanah Datar, Agam, Padang, Kota 
Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, 
Payakumbuh, Bukittinggi 

pembangunan manusia menengah-bawah selama tiga periode, yaitu Kabupaten 

Pesisir Selatan, Kab. Solok, 
Sawahlunto/Sijunjung, 
Padang Pariaman, 50 Kota, 

Tanah Datar, Agam, 50 Kota, 
Padang, Kota Solok, Sawahlunto, 
Padang Panjang, Bukittinggi, 

Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman. 

Pesisir Selatan, Kab.Solok, 
Sawahlunto/Sijunjung, 
Padang Pariaman, Pasarnan. 



Krisis ekonomi telah berdampak pada penurunan pembangunan manusia 

dengan penurunan tingkat pembangunan manusia dari menengah-atas menjadi 

menengah-bawah yang terjadi pada Kabupaten Pesisir Selatan dan Padang 

Pariaman. 

Dua daerah juga relatif lambat pemulihan pembangunan manusianya yang 

terlihat dari IPM pada 2002 yang tetap berada pada kategori menengah-bawah. 

Sedangkan Kabupaten Limapuluh Kota menurun tingkat pembangunannya akibat 

krisis ekonami, namun relatif dapat dipulihkan pada 2002 sehingga kategorinya 

kembali pada menengah-atas. 

c. Pendekatan Reduksi Shortfall 

Pendekatan nilai shortfall dapat digunakan untuk menilai pencapaian 

pembangunan manusia. Nilai reduksi shortfall ini disajikan secara grafis pada 

gambar 5.2. Berdasarkan nilai shortfall antara 1996-1999 secara umum terlihat 

bahwa terjadi penurunan kualitas pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh 

nilai reduksi shortfall yang minus pada seluruh daerah. Namun kemunduran 

terjauh dari jarak ideal pembangunan yang perlu dicapai, dialami oleh Kota 

Bukittinggi dengan nilai reduksi -2,s diikuti Kota Sawahlunto (-2, 5), Kota 

Padang (-2,4) dan Kota Payakumbuh (-2,3). Sedangkan kemunduran yang paling 

kecil, dialami Pesisir Selatan dengan nilai -1,7 diikuti Kabupaten Pasaman (-1,8), 

Kabupaten Solok dan Sawahlunto/Sijunjung (- 1,9). 



Gambar 5.2. Nilai Reduksi Shortfall IPM KotaIKabupaten di Sumatera Barat 

Tahun 1996-1 999 dan 1999-2002 

3 . - . .- -- - - - - - -  - - ~. 

I I 

Sumber : Diolah dari BPS-Bappenas-UNDP 2001 dan 2004. 

Berikutnya, berdasarkan nilai reduksi shortfall tahun 1999-2002 seluruh 

daerah, kecuali Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, kembali memperdekat jarak ke 

arah ideal dalam pembangunan manusia. Ini terlihat dari nilai reduksi shortfall 

Sumatera Barat yang bernilai 1,7 yang lebih tinggi dari nilai nasional sebesar 1,6. 

Daerah yang kemajuan relatif tercepat adalah Padang, Padang Panjang, 

Bukittinggi yang mencatat nilai reduksi shortfall yang sama yaitu sebesar 2,l. 

Diikuti oleh Sawahlunto dengan nilai 1,9. Sedangkan daerah yang nilai reduksi 

shortbll paling kecil yaitu Kabupaten I'adang Pariaman dengan nilai 1,5 diikuli 

Pesisir Selatan dan Payakumbuh dengan 1,6. 



d. Pendekatan Regional 

Pendekatan regional dapat dilakukan dengan memperlakukan propinsi 

sebagai populasi. Pendekatan ini memiliki keunggulan dengan sifat 

pengukurannya yang lebih lokalistik, membandingkan daerah-daerah dengan 

ukuran daerah-daerah lainnya dalam propinsi yang sarna. Pendekatan ini dapat 

dirinci lebih lanjut melalui beberapa pendekatan. 

Pertama, nilai rata-rata. Dengan menggunakan IPM propinsi sebagai 

standar bagi IPM daerah seperti yang disajikan oleh tabel 5.1 ., ditemukan dua hal, 

yaitu : pertama, semua daerah berstatus kota tergolong dalam pembangunan 

manusia tinggi. Kedua, sebagian daerah berstatus kabupaten tergolong dalarn 

pembangunan manusia rendah. Hanya Kabupaten Agam dan Tanah Datar yang 

tergolong dalam pembangunan manusia tinggi. 

Temuan ini mengikuti kecenderungan nasional berupa ketimpangan 

pembangunan manusia antara kabupaten dan kota. Bila dilihat ketimpangan 

pembangunan manusia dari nilai varians IPM tahun 1996, 1999 dan 2002 yang 

lebih dari 10 dan standar deviasi lebih dari 3, dapat dinyatakan bahwa terdapat 

sebaran data yang relatif jauh dari nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan 

ketimpangan yang signifikan dalam pembangunan manusia di Sumatera Barat. 

Kedua, bila digunakan pembedaan antara kabupaten dan kota maka 

diperoleh nilai rata-rata IPM tahun 1996, 1999 dan 2002 beserta status 

pembangunan manusianya seperti disajikan pada tabel 5.4. 



Tabel 5.4. Klasifikasi KotalKabupaten berdasarkan Pembangunan Manusia 

dengan Pendekatan Nilai Rata-rata menurut Status Daerah Tahun 

1996,1999 dan 2002. 

Status Nilai rata-rata Tingkat ~ e m b a n ~ u n a n  Manusia 

1 73,l 1 69,5 1 7 1,8 1 Payakurnbuh ( Payakumbuh 
Sumber : Diolah dari BPS-Bappenas-UNDP 200 1 dan 2004. 

Kabupaten 

Kota 

Tabel 5.4. mengungkapkan hasil yang sarna dalarn mengklasifikasikan 

pembangunan manusia pada daerah kabupaten. Pembangunan manusia relatif 

rendah yaitu secara berturut-turut dari yang paling rendah yaitu Kabupaten Solok, 

Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang 

Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. 

Pendekatan dengan pembedaan status daerah ini merniliki kelebihan 

tersendiri. Analisis lebih dapat dikembangkan dengan diketahuinya kota yang 

relatif rendah pembangunan manusianya dibanding kota lain dalam propinsi yang 

sama. Tabel 5.4. menunjukkan bahwa kota yang relatif rendah pembangunan 

manusianya adalah secara berturut-turut dari yang terendah yaitu Kota 

Payakumbuh, Kota Solok dan Kota Sawahlunto. 

Rendah Daerah 

66,5 

1996 1 1999 1 2002 Tinggi 

63,9 65,5 

Pesisir Selatan, 
Padang Pariaman, 
Agam, Tanah Data., 
Limapuluh Kota, 
Padang, 
Bukittinggi, 

Solok, 
Sawahluntof 
Sijunjung, 
Pasarnan 
Solok, 
Sawahlunto, 



2. Pertumbuhan Ekonomi 

Tingkat pertumbuhan ekonomi kotalkabupaten di Sumatera Barat dari 

tahun 1996 hingga 2002 secara lengkap ditampilkan oleh tabel 5.5. berikut : 

Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata dari daerah-daerah di Sumatera 

Tabel 5.5. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi KotalKabupaten di Sumatera Barat 

Tahun 1996 sampai 2002. 

Barat sepanjang tahun 1996 hingga 2002 yaitu sebesar 2,52 persen. Pada tahun 

Payakumbuh 
Rata-rata 

1996, sebelum krisis ekonomi, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tergolong 

tinggi yaitu mencapai 6,88 persen. 

7,81 
6,88 

Krisis ekonomi pada pertengahan 1997 menurunkan rata-rata pertumbuhan 

Rata-rata Kabupaten 
Rata-rata Kota minus Sawahlunto 

ekonomi daerah-daerah menjadi 4,63 persen. Pada 1998 seiring dengan puncak 

5,14 
4,63 

2,96 
3,OO 

Sumber : Diolah dari Sumatera Barat Dalarn Angka (BPS Sumatera Barat, 1996 
hingga 2002) 

-4,17 
-4,98 

1,66 
0,98 

3,41 
2,81 

3,83 
3,34 

4.56 
3,99 

3,18 
2,52 



krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi rata-rata daerah mengalami resesi dengan 

pertumbuhan sebesar minus 4,98 persen. 

Selama masa pemulihan ekonomi sejak 1999 hingga 2002, tingkat 

perturnbuhan rata-rata perlahan-lahan meningkat dari 0,98 pada 1999 hingga 3,99 

persen pada 2002. 

Tabel 5.5. menyajikan pula tingkat perturnbuhan rata-rata daerah. Terlihat 

bahwa Kabupaten Pasaman mencatat rata-rata pertumbuhan tertinggi sepanjang 

1996 hingga 2002 dengan angka 3,7 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi rata- 

rata 1996-2002 yang juga relatif tinggi secara berturut-tuut dari yang tertinggi 

dicatat pula oleh Payakumbuh, Sawahlunto/Sijunjung, Padang Panjang dan 

Bukittinggi serta Padang dengan angka masing-masing yaitu 3,18; 3,08; 3,06; 

3,06 serta 3,03. 

Kota Sawahlunto mencatat tingkat perkmbuhan ekonorni yang minus 

dengan angka yang mencolok dibanding daerah lain. Tingkat perturnbuhan 

ekonomi rata-rata 1996-2002 Kota Sawahlunto bernilai negatif sebesar minus 3,4 

persen. Antara tahun 1996-2002, Sawahlunto senantiasa mencatat pertumbuhan 

ekonomi yang negatif, kecuali pada tahun 1997. Menurun- drastisnya produksi 

batubara sebagai kontributor utarna PDRB tarnpaknya telah mempengaruhi secara 

serius laju pertumbuhan ekonomi Sawahlunto. 

Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi kotalkabupaten tersebut 

selanjutnya dapat digunakan dalam mengelompokkan daerah berdasarkan 

perturnbuhan ekonominya. Bila diperhatikan, dengan rata-rata pertumbuhan 1996 

hingga 2002 keseluruhan daerah yaitu sebesar 2,52, maka rata-rata pertumbuhan 



ekonomi 1996-2002 semua daerah tergolong tinggi kecuali Kota Sawahlunto. Hal 

ini terjadi karena nilai ekstrim negatif Kota Sawahlunto. Dengan dasar itulah, 

pengelompokan daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 1996- 

2002 berpatokan kepada nilai rata-rata daerah menurut statusnya dan bagi daerah 

kota yaitu setelah dikeluarkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto. 

Dengan pendekatan tersebut maka daerah kabupaten dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi rata-rata 1996-2002 yang tergolong rendah yaitu Pesisir 

Selatan, Tanah Datar, 50 Kota dan Agam. Pada daerah berstatus kota, yang 

tergolong berpertumbuhan ekonomi rendah yaitu Kota Solok, dan tentu saja Kota 

Sawahlunto. Sebagaimana disajikan pada tabel 5.6. 

Tabel 5.6. Klasifikasi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Rata-rata 

Perturnbuhan Ekonomi 1996-2002 Menurut Status Daerah 

[ Status Rata-rata 1 Perturnbuhan Ekonomi I Daerah 

Perkembangan pertumbuhan ekonomi dapat diamati pula secara grafis. 

Kota* 

Kabupaten 

Gambar 5.3. menyajikan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah untuk tahun 1996, 

Pertumbuhan 
Ekonomi 1996- 

1999 dan 2002. Pada tahun 1996, Kota Padang dan Bukittinggi mencapai tingkat 

Sumber : Diolah 
Ket : * nilai rata-rata setelah Kota Sawahlunto dikeluarkan dalam penghitungan 

3,OO 

2,96 

Rendah Tinggi 

Sawahlunto, Solok 

Pesisir Selatan, Tanah 
Datar, 50 Kota, Agam, 
Solok. 

Padang, Padang 
Panjang, Bukittinggi, 
Payakumbuh 

Pasarnan, 
SawahluntolSijunjung, 
Padang Pariaman, 



perturnbuhan ekonomi yang mengesankan yaitu masing-masing sebesar 9,12 dm 

9 persen. Namun dua kota ini pula, disamping Sawahlunto, terimbas krisis 

ekonomi 1997 yang terbesar. Ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan negatifhya 

yang tinggi pada 1998. 

Gambar 5.3. Tingkat Perturnbuhan Ekonomi KotaKabupaten di Sumatera Barat 

Tahun 1996,1999 dan 2002 

Namun demikian~, tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 dan 

2002 menunjukkan dua kota ini, Bukittinggi dan Padang, mengalami pemulihan 

yang relatif cepat dibanding daerah lainnya. Pada tahun 1999, Padang bahkan 

mencapai tingkat perturnbuhan ekonomi tertinggi dengan 1,7 persen sedangkan 

Bukittinggi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tergolong cukup tinggi 



dcngan 1,53 pdrsen. Pada tahun 2002, Padang dan Bukittinggi mencatat 

pertumbuhan tertinggi sebesar 4,67 dan 4,65 persen setelah Pasaman dengan 4,83 

persen. 

3. Komponen-komponen Pembangunan Manusia. 

Pembangunan manusia mengandung makna yang luas. Berikut ini akan 

disajikan perkembangan beberapa komponen pembangunan manusia yang 

digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini. Dengan mengetahui 

perkembangan komponen pembangunan manusia dapat dijelaskan lebih jauh 

dimensi pembangunan manusia yang perlu dipnoritaskan oleh daerah-daerah. 

Komponen pembangunan manusia tersebut terdiri dari usia harapan hidup, angka 

melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil per kapita, tingkat partisipasi 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan angka kesakitan serta rata-rata lama 

sakit. 

a. usia harapan hidup. 

Secara umum seluruh daerah memiliki kecenderungan peningkatan usia 

harapan hidup pada tahun 1996, 1999 dan 2002. Hanya Kota Padang saja yang 

usia harapan hidup penduduknya tetap pada tahun 2002 dibanding 1999. 

Secara lebih rinci, gambar 5.4. menyajikan tingkat harapan hidup 

kotalkabupaten di Sumatera Barat pada tahun 1996, 1999 dan 2004. Berdasarkan 

peringkat, sejak 1996 hingga 2002, daerah dengan iisia harapan hidup penduduk 

tcrtinggi yaitu Kota Sawahlunto. Diikuti oleh Bukittinggi, Padang Panjang, 

Padang, dan Tanah Datar. 



Gambar 5.4. Usia Harapan Hidup Penduduk KotdKabupaten di Sumatera 

Barat Tahun 1996,1999 dan 2002. 

Sumber : Diolah dari BPS-Bappenas-UNDP 2001 dan 2004 

Dari garnbar 5.4 terlihat pula bahwa daerah yang memiliki ~ s i a  harapan 

hidup terendah yaitu Kabupaten Solok. Berikutnya, Sawahlunto/Sijunjung, 

Pasaman, Pesisir Selatan dan Padang Pariaman. Daerah-daerah yang memiliki 

usia harapan hidup rendah analog atau sejalan dengan rendahnya IPM. Artinya, 

salahsatu rendahnya IPM daerah-daerah ini bersumber dari rendahnya usia 

harapan hidupnya. 

Tabel 5.7 menyajikan pengelompokan kotalkabupaten berdasarkan usia 

harapan hidup yang mengacu pada nilai rata-rata baik secara propinsi maupun 

berdasarkan status daerah. Terlihat bahwa berdasarkan usia harapan hidup 

propinsi sebagai standar, maka seluruh daerah berstatus kota tergolong memiliki 

usia harapan hidup yang tinggi. Ditambah dengan Kabupaten Tanah Datar dan 



Agam yang juga tergolong memiliki usia harapan hidup yang tinggi, bahkan 

melebihi Payakumbuh dan Kota Solok. 

Tabel 5.7 Klasifikasi Usia Harapan Hidup Penduduk KabupatenIKota menurut 

Status Daerah Berdasarkan Nilai Rata-rata. 

Kemudian berdasarkan nilai rata-rata menurut status daerah. Kota yang 

tergolong rendah usia harapan hidup penduduknya yaitu Solok dan Payakumbuh. 

Padang pada tahun 1996 pernah mencapai usia harapan hidup yang sedikit lebih 

rendah dari nilai rata-rata kota. Adapun kabupaten yang tergolong memiliki usia 

harapan hidup rendah atau dibawah nilai rata-rata kabupaten yaitu Solok, 

Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman. 

Status 
Daerah 
Kota 

Kabupaten 

Propinsi 

b. Angka Melek Huruf 

Perkembangan angka melek huruf pada kotalkabupaten di Sumatera Barat 

untuk tahun 1996, 1999 dan 2002 disajikan oleh gambar 5.5. dibawah ini : 

Sumber : Diolah 
Ket : * Padang hanya pada 1996 

Nilai Rata-rata Usia Harapan Hidup 
Tinggi 

Sawahlunto. Padang 
Pan-jang, Bukittinggi, 
Payakurnbuh 
Pesisir Selatan, Tanah 
Datar, Padang 
Pariaman, Agarn, 50 
Kota 
Tanah Datar, Agam, 
Padang, Kota Solok, 
Sawahlunto, Padang 
Panjang, Bukittinggi, 
dan Payakumbuh 

1996 

67,43 

62.05 

63,s 

Usia Harapan 
Hidup Rendah 

Solok, Payakumbuh. 
Padang* 

Solok, Sawahluntol 
Sijunjung, Pasaman 

Pesisir Selatan, Kab. 
Solok, Sawahlunto 
Sijunjung, Padang 
Pariaman, 50 Kota, 
Pasaman 

1999 

68,50 

63.69 

65,5 

2002 

68,77 

64,45 

66,l 



Gambar 5.5. Angka Melek Huruf Penduduk Dewasa menurut KotaIKabupaten 

di Sumatera Barat Tahun 1996, 1999 dan 2002. 

TnDt KbPP Agam 50Ko ~ a s m  1 Pdng KtSol Swh PdPj BM Pyh l I I i 1 1 I l  

KotafKabupaten 

Sumber : Diolah dari BPS-Bappenas-UNDP 2001 dan 2004. 

Dengan memperhatikan garnbar 5.5 tampak bahwa pola perkembangan 

angka melek huruf daerah-daerah sangat bemariasi. Bila dibandingkan antara 

tahun 1996 dengan tahun 1999, semua daerah mengalami peningkatan. Namun 

peningkatannya relatif berbeda. Daerah yang angka melek hurufhya relatif rendah 

pada 1996 mengalami peningkatan cepat pada 1999, seperti Pesisir Selatan dari 

88,3 persen menjadi 93,4 persen, Kabupaten Solok dari 89,3 menjadi 94,7, 

Sawahlunto/Sijunjung dari 87,6 menjadi 91,7. Sedangkan daerah yang pada 1996 

memiliki angka melek huruf yang relatif tinggi, sebagaimana kecenderungan 

konvergensinya, mengalami peningkatan relatif kecil. 



Perbandingan angka melek huruf antara tahun 1999 dengan 2002 sangat 

menarik untuk diamati. Polanya sangat bervariasi. Polanya dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu : pertama, 8 daerah yang mengalami peningkatan angka melek 

huruf meliputi Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Tanah Datar, Agam, Limapuluh 

Kota, Pasaman, Padang, dan Padang Panjang. Kedua, 6 daerah yang mengalami 

penurunan angka melek huruf meliputi Sawahlunto/Sijunjung, Padang Pariaman, 

Kota Solok, Sawahlunto, Bukittinggi, dan Payakumbuh. 

Pada tahun 2002 dibanding tahun 1999, daerah yang mengalami 

peningkatan relatif tinggi yaitu Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Tanah 

Datar. Adapun daerah yang mengalami penurunan relatif teramat tajam adalah 

Sawahlunto/Sijunjung. Bahkan angka melek huruf pada tahun 2002 sebesar 87,3 

persen lebih rendah daripada 87,6 persen tahun 1996, meskipun sempat meningkat 

paling tajam pada tahun 1999 dibanding daerah-daerah lainnya. Penurunan juga 

terjadi dengan tingkat yang cukup rendah pada Kota Payakumbuh dan 

Sawahlunto. 

Perbandingan berikutnya dapat dilakukan dengan melakukan 

pemeringkatan. Terdapat perbedaan lima tertinggi pada setiap periode. Pada tahun 

1996, lima daerah tertinggi berturut-turut yaitu Bukittinggi, Padang Panjang, 

Payakumbuh, Padang, dan Sawahlunto. Pada tahun 1999 yaitu Bukittinggi, Kota 

Solok, Sawahlunto, Padang Panjang dan Padang. Dan pada tahun 2002 yaitu 

Padang Panjang, Padang, Bukittinggi, Limapuluh Kota dan Solok. 

Berikutnya, lima terendah secara berturut-turut dari terendah. Pada 1996 

yaitu Sawahlunto/Sijunjung, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Padang Pariaman 



dan Pasaman. Pada tahun 1999 yaitu Sawahlunto/Sijunjung, Tanah Datar, Pesisir 

Selatan, Padang Pariaman, dan Pasaman. Dan tahun 2002 yaitu 

Sawahlunto/Sijunjung, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman dan Agam. 

c. Rata-rata Lama Sekolah. 

Keadaan .pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan berdasarkan 

rata-rata lama sekolah diperlihatkan oleh gambar 5.6. berikut : 

Gambar 5.6. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk KotaIKabupaten di Sumatera 

Barat Tahun 1996,1999 dan 2002. 

Sumber : Diolah dari BPS-Bappenas-UNDP 2001 dan 2004. 



Dari gambar 5.6. terlihat bahwa rata-rata lama sekolah Sumatera Barat 

berada diatas rata-rata lama sekolah nasional. Bila diamati secara umum, rata-rata 

lama sekolah penduduk pada seluruh daerah mengalami peningkatan meskipun 

pada masa krisis ekonomi. 

Namun peningkatan rata-rata lama sekolah antardaerah berbeda-beda. Bila 

dilihat rata-rata lama sekolah pada 1999, semua daerah telah mampu menuntaskan 

program wajib belajar 6 tahun bagi penduduknya. Meskipun pada tahun 1996 

terdapat beberapa daerah yang belum menuntaskan wajib belajar 6 tahun yaitu 

Solok, Sawahlunto/Sijunjung, Padang Pariaman, dan Pasaman. 

Namun dengan meningkatnya standar wajib belajar menjadi 9 tahun, 

masing-masing daerah berbeda kondisi pencapaiannnya. Bila diamati rata-rata 

lama sekolah pada 2002 dengan peningkatan program wajib belajar menjadi 9 

tahun, maka terdapat beberapa daerah yang telah menuntaskan program wajib 

belajar 9 tahun yaitu Padang, Kota Solok, Padang Panjang, Bukittinggi, dan 

Payakumbuh. Bahkan sejak tahun 1996, Kota Padang, Padang Panjang dan 

Bukittinggi relatif telah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. 

Terdapat variasi yang besar diantara daerah dalam rata-rata lama sekolah. 

Variasi juga terjadi bila dibedakan status daerahnya. Pada daerah berstatus kota 

kecenderungan ketirnpangannya semakin besar. Nilai rata-ratanya pada 1 996, 

1999 dan 2002 adalah 8,6 tahun, 9 tahun dan 9,7 tahun. Pada 1996 nilainya 

berkisar 7,5 di Sawahlunto sarnpai dengan 9,4 tahun di Bukittinggi. Pada 1999, 

berkisar 7,8 di Sawahlunto hingga 9,7 di Bukittinggi. Dan berkisar 8,s di 

Sawahlunto hingga 10,8 di Padang. 



Kecenderungan ketimpangan yang serupa juga terjadi pada daerah 

berstatus kabupaten. Nilai rata-rata dari rata-rata lama sekolah pada 1996, 1999 

dan 2002 yaitu 6,2 tahun, 6,8 tahun, dan 7,2 tahun. Nilainya pada 1996 berkisar 

antara 5,8 di Solok, Padang Pariaman dan Pasaman hingga 6,7 tahun pada Tanah 

Datar dan Agam. Pada 1999 berkisar 6,2 tahun di Solok dan 7,l tahun di Tanah 

Datar. Serta pada tahun 2002 berkisar 6,3 tahun di Sawahlunto/Sijunjung hingga 

7,8 tahun di Tanah Datar dan Agam. 

d. Pengeluaran Riil per Kapita. 

Dimensi berikutnya dari pembangunan manusia adalah pencapaian standar 

kehidupan yang layak. Hal ini ditunjukkan oleh indikator pengeluaran riil per 

kapita yang disesuaikan. Garnbar 5.7. menunjukkan perkembangan pengeluaran 

riil per kapita kotakabupaten di Surnatera Barat pada tahun 1996, 1999 dan 2002. 

Melalui pengamatan seksama atas perkembangan pengeluaran riil per 

kapita pada seluruh daerah terlihat variasi yang besar diantara daerah. Pada tahun 

1996, dengan pengeluaran per kapita propinsi sebagai standar ukuran yaitu Rp. 

587.300, pengeluaran antara Rp. 570.700,- di Pasaman hingga Rp. 590.000 di 

Bukittinggi. Pada tahun 1999, dengan pengeluaran propinsi menurun menjadi Rp. 

577,300 nilai pengeluaran berkisar antara Rp. 570.000,- di Pasaman hingga Rp. 

586.900,- di Padang Panjang. Pada tahun 2002, pengeluaran per kapita propinsi 

kembali meningkat menjadi Rp. 589.000,- dengan interval nilai dari Rp. 578.200,- 

di SawahluntoISijunjung hingga Rp. 609.600 di Bukittinggi. 



Gambar 5.7. Pengeluaran Riil per Kapita KotaIKabupaten di Surnatera Barat 

Tahun 1996,1999 dan 2002. 

Sumber : Diolah dari BPS-Bappenas-UNDP 2001 dan 2004 

Krisis ekonomi berdarnpak berbeda terhadap pengeluaran per kapita di 

daerah-daerah. Ditunjukkan oleh grafik pengeluaran per kapita tahun 1996 

berbanding tahun 1 999. Meskipun secara propinsi terj adi penurunan pengeluaran 

riil per kapita, terdapat cukup banyak daerah yang justru mengalami kenaikan 

pengeluaran riil per kapita, secara berturut-turut yaitu Padang Panjang, Kota 

Solok, Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar. Pada sisi lain, Bukittinggi terkena 

dampak paling besar akibat krisis terhadap pengeluaran riil per kapita 

penduduknya. Diikuti Sawahlunto, Sawahlunto/Sijunjung dan Padang. 



Pada tahun 2002, pengeluaran per kapita keseluruhan daerah mengalami 

kenaikan cukup signifikan dibanding tahun 1999. Kenaikan terbesar dicapai oleh 

Bukittinggi, diikuti Padang Panjang dan Padang. Kenaikan terkecil dicapai oleh 

Sawahlunto/Sij~~njung. 

.4. Matriks Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia. 

Dengan memperhatikan penyajian pada pengelompokan pertumbuhan 

ekonomi dan nilai IPM, maka kita dapat menyusun matriks hubungan 

pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi seperti kerangka pemikiran 

Ranis dan Stewart (200 1 : 12). 

Dari berbagai pengelompokan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

manusia seperti yang telah disajikan sebelurnnya, bila mengacu kepada 

pendekatan teoritik perhmbuhan ekonomi, maka hampir semua daerah dapat 

dikatakan tergolong tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah (1 hingga 4 

persen). Begitupun bila mengacu pada pengelompokan pembangunan manusia 

seperti kriteria UNDP, maka tingkat pembangunan manusia daerah-daerah yaitu 

menengah-atas dan menengah-bawah. Pendekatan matrik dengan kriteria global 

ini menimbulkan problematika dalam memahami implikasi hubungan 

pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia. 

Untuk itulah, peneliti menilai lebih bermanfaat untuk menggunakan 

pendekatan yang lokalistik dan mengelompokkan daerah secara relatif dengan 

daerah lainnya dalam satu wilayah. Dan talc kalah pentingnya membedakan status 

daerah antara kabupaten dengan kota. Misalnya bila suatu daerah berstatus 



kabupaten memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata antara tahun 1996-2002 lebih 

tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi keseluruhan daerah kabupaten 

maka daerah tersebut pertumbuhan ekonominya tergolong tinggi. Begitupun pada 

pengelompokan IPM-nya. Secara konseptual, pengukuran seperti ini disebut 

pengukuran relatg sehingga penggolongan pembangunan manusia dan IPM 

dibedakan menjadi tingkat pembangunan manusia relatif rendah dan tinggi serta 

IPM relatif rendah dan tinggi. 

Dengan cara yang dikemukakan diatas maka dapat disusun matriks 

hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara lebih 

implikatif bagi kebijakan pembangunan daerah. Matrik ini disajikan pada tabel 

5.8. berikut : 

Tabel 5.8. Matriks atau Peta Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Relatif dengan 

Pembangunan Manusia Relatif KotaIKabupaten di Sumatera Barat. 

Pembangunan 
Manusia Relatif 

Pertumbuhan Ekonomi Relatif 

Sumber : Diolah. 

Tinggi 

(Kuadran III) 
Sawahlunto, 

(Kuadran IV) 
Sawahlunto/Sijunjung, 
Pasarnan, Payakumbuh 

Rendah 
(Kuadran II) 

Pesisir Selatan, Tanah 
Datar, Agam, 50 Kota, 

Tinggi 
(Kuadran I )  

Padang Pariaman, 
Padang, Padang 
Panjang, Bukitinggi. 



B. Hasil Statistik Inferensial 

Sub bab ini menyajikan bagian kedua dari penelitian ini yang menyajikan 

hasil-hail statistik inferensial untuk melihat pengaruh pembangunan manusia 

terhadap pembangunan ekonomi. 

1. Pengaruh Komponen IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, penghitungan statistik inferensial 

dilakukan terlebih dahulu untuk melihat pengaruh pembangunan manusia 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia dalarn ha1 ini diwakili 

oleh variabel usia harapan hidup (UHH), angka melek huruf (AMH), rata-rata 

lama sekolah (RLS) dan pengeluaran riil per kapita (EXP). Keseluruhan variabel 

ini (lihat lampiran 2) ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural (LN) 

sesuai dengan pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebagaimana dikemukakan dalam teori perturnbuhan endogen baru. 

Keseluruhan variabel tersebut diolah dengan SPSS 1 1.5 dengan 

menggunakan metode backward stepwise (Sa~toso, 2005:374) untuk memilih 

model terbaik. Model terbaik yaitu dari signifikansi koefisien model dan variabel 

independennya maupun pemenuhan asurnsi statistik klasik berupa 

multikolinearitas. 

Model terbaik yang diperoleh dapat dinyatakan dengan persarnaan berikut 

(lihat larnpiran 3 ) : 



G = 404.960-37,702 LNUHH-60,899 LNAMH+16,576 LNRLS 

t-hitung (3,5) (-2,4) (-292) (299) 

Multiple R = 0,57 

Adjusted R Square = 0,25 

Nilai F = 4,44 

Jumlah Observasi = 42 

Hasil persamaan diatas memperlihatkan bahwa ketiga variabel 

pembangunan manusia secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Variabel pengeluaran riil per kapita justru tidak signifikan dalam mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Variabel usia harapan hidup dan angka melek huruf 

berpengaruh signifikan pada derajat kepercayaan 5%. Bahkan variabel rata-rata 

lama sekolah berpengaruh signifikan pada derajat kepercayaan 1%. 

Keempat variabel pembangunan manusia berkorelasi cukup kuat dengan 

pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (Multiple R) 

sebesar 0,57. Sedangkan bila dikeluarkan variabel pengeluaran riil per kapitanya, 

korelasi pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 0,55. 

Nilai koefisien determinasi (adjusted R square) keempat komponen 

pembangunan manusia yaitu 0,25 1 atau 25 persen. Koefisien determinasi sedikit 

menurun bila dihilangkan pengaruh pengeluaran per kapita yaitu menjadi 0,246. 

Berarti pencapaian dalarn pembangunan manusia pada tiga komponen diatas 

secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi (naik turunnya) pertumbuhan 

ekonomi. Variasi sekitar 75 persen lainnya dijelaskan oleh determinan lain. 

Berdasarkan nilai Uji-F sebesar 0,003 memperlihatkan bahwa komponen 



pembangunan manusia secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan 

ckonomi dengan signifikan pada derajat kepercayaan 1%. 

Keseluruhan variabel independen sebagaimana ditunjukkan pada hasil 

regresi pada lampiran 4 tidak mengalami multikolinearitas. Terlihat dari hasil VIF 

Collinearity Statistic yang lebih kecil daripada 5 pada seluruh variabel. 

Temuan pertama yang penting dan menarik dari persamaan diatas adalah 

pengaruh negatif atau hubungan terbalik antara usia harapan hidup dan angka 

melek huruf terhadap perturnbuhan ekonomi. Temuan ini berarti menolak 

hipotesa yang menyatakan bahwa semakin panjang umur penduduk semakin 

tinggi pertumbuhan ekonomi. 

Temuan kedua yang juga menarik dan membutuhkan analisis lebih 

mendalam yaitu pertumbuhan ekonomi justru semakin menurun dengan 

bertambahnya angka melek huruf atau semakin meningkatnya pengetahuan. Hasil 

ini juga menolak hipotesa yang menyatakan bahwa semakin meningkatnya 

pengetahuan melalui peningkatan angka melek huruf maka akan semakin tinggi 

tingkat perturnbuhan ekonomi. 

Temuan ketiga memperlihatkan bahwa sekilas tarnpak bertentangan 

dengan temuan sebelurnnya. Karena rata-rata lama sekolah berpengaruh sangat 

signifikan secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 



2. Pengaruh Kondisi Persekolahan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Data yang tersedia pada Laporan Pembangunan Manusia pada 2002 

berupa kondisi persekolahan dan kesehatan telah menumbuhkan minat untuk 

meneliti lebih jauh tentang pengaruh kondisi persekolahan yang ditunjukkan oleh 

partisipasi sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan kondisi 

kesehatan yang dicerminkan oleh banyak ha1 seperti tingkat kematian bayi, 

penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, rata-rata lama sakit, penduduk 

yang melakukan pengobatan sendiri dan tingkat kelahiran yang dibantu oleh 

tenaga medis. 

Beberapa variabel kondisi pendidikan dan kesehatan tersedia setiap tahun. 

Dengan demikian diharapkan dengan sampel yang lebih besar dapat mengatasi 

kekurangan dari penggunaan komponen pembangunan manusia yang 

penghitungannya dilakukan setiap tiga tahun (lihat Lampiran 4 dan 5 )  

Dari beberapa variabel tersebut, tersedia data runtut waktu per tahun sejak 

1996 untuk indikator kondisi persekolahan berupa partisipasi sekolah dasar, 

partisipasi SLTP, partsipasi SLTA, dan partisipasi perguruan tinggi. Untuk 

kondisi kesehatan tersedia indikator persentase penduduk mengalami keluhan 

kesehatan dan rata-rata lama sakit. 

Keseluruhan variabel bebas kemudian dimasukkan dalam proses 

penghitungan. Dengan penggunaan program SPSS dipilih metode backward untuk 

memperoleh model yang dinilai layak untuk dianalisis (lihat lampiran 6 )  



Model yang digunakan dalam ha1 ini adalah model kedua yang diperoleh hasil 

terbaik berupa persarnaan berikut : 

G= -16,9+0,25PSSD-0,1 lPSSLTA+O,12PSPT-O,OSILLN+0,44DALY 
t-hitung (-0,7) (0,89) (-2,3) (291) (0986) (1,52) 
Multiple R = 0,35 

Adjusted R Square = 0,08 

Nilai F = 2,65 

Jumlah Obsewasi = 98 

Hasil regresi ini mengungkapkan bahwa korelasi antara seluruh variabel 

independen dengan dependen sebesar 35,47 persen. Koefisien determinasinya atau 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependennya 

relatif kecil yaitu sebesar 7,83 persen. Bila dilihat hasil uji-F, maka dapat 

dinyatakan bahwa model yang digunakan cukup layak, dilihat dari kemarnpuan 

ketiga variabel independen secara bersarnaan mempengaruhi secara signifikan 

perturnbuhan ekonomi pada derajat kepercayaan 5 persen. 

Hasil uji-t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikansi dari setiap 

variabel dalam menjelaskan perturnbuhan ekonomi. Variabel yang signifikan pada 

derajat kepercayaan 5 persen yaitu partisipasi sekolah pada jenjang SLTA 

(PSSLTA) dan perguruan tinggi (PSPT). Adapun partisipasi sekolah dasar, 

persentase penduduk mengalami keluhan kesehatan, dan rata-rata lama sakit 

memperlihatkan pengaruh yang kurang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Nilai variabel partisipasi pendidikan SLTA sebesar -0,ll berarti setiap 

kenaikan sebesar 1 persen partisipasi penduduk pada jenjang SLTA berdampak 



pada penurunan perturnbuhan ekonorni sebesar 0,l persen. Nilai variabel dari 

partisipasi sekolah pada pendidikan tinggi justru berpengaruh positif sebesar 

0,142. 

F, Pembahasan 

Paparan hasil satistik deskriptif dan statistik inferensial yang telah 

dikemukakan perlu ditelaah lebih jauh untuk menggali implikasi-implikasi 

kebijakannya bagi pernbangunan daerah oleh para stakeholders pembangunan. 

Beberapa temuan penting yang dapat ditelaah lebih jauh, yaitu sebagai berikut : 

1. Perkembangan nilai IPM. 

Dari perkembangan nilai IPM terdapat beberapa temuan yang perlu 

ditindaklanjuti oleh daerah bersangkutan dan pemerintah propinsi, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pencapaian IPM antardaerah di Sumatera Barat sepanjang 1996, 1999 dan 2002 

seperti yang disajikan tabel 5.1 dan secara lebih jelas oleh gambar 5.1., 

memperlihatkan penurunan pada tahun 1999, namun naik kembali pada tahun 

2002, kecuali Sawahlunto/Sijunjung. Narnun IPM pada tahun 2002 secara mum 

lebih rendah dibanding tahun 1996, kecuali Kota Solok dan Pasaman. 

Temuan ini menuntut perhatian yang sangat besar untuk mencegah 

penurunan berkelanjutan atas kualitas pembangunan manusia di 

Sawahlunto/Sijunjung. 



Rendahnya IPM tahun 2002 dibanding 1996 hendaknya tidak hanya 

dipahami sebagai fenomena ekonomi un sich berupa penurunan tingkat konsumsi. 

Namun juga berdampak pada semakin meningkatnya angka putus sekolah, 

penurunan aksesibilitas pada pelayanan kesehatan serta penurunan status gizi 

penduduk. Karena itu, upaya-upaya pemulihan pembangunan manusia akibat 

krisis ekonomi harus senantiasa dilakukan bahkan dilipatgandakan dengan 

memperkuat komitmen dan aksi politis dalam bentuk kebijakan dan penganggaran 

untuk peningkatan pembangunan manusia. Termasuk pula upaya dalam 

mengembangkan program-program jaring pengaman sosial (social safety nets 

progrums) bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap krisis 

ekonomi dari penurunan pendapatan, putus sekolah, dan kesulitan dalam 

pelayanan kesehatan. 

b. Bila dilihat perkembangan IPM berdasarkan peringkat seperti yang disajikan 

oleh tabel 5.2., maka dapat diketahui daerah-daerah yang perlu memiliki 

komitmen yang jauh lebih besar dalarn pembangunan manusia, menempatkan 

pembangunan sebagai prioritas utamanya, dan memperoleh perhatian yang lebih 

serius oleh pemerintah propinsi. Daerah tersebut secara berturut-turut yaitu 

Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, Pasaman, Padang Pariaman dan Pesisir 

Selatan. 

Hasil pemeringkatan IPM memperlihatkan pula bahwa terdapat 

ketimpangan pembangunan manusia antardaerah berdasarkan statusnya. Daerah 

berstatus kabupaten memiliki IPM yang jauh lebih rendah dibanding daerah 



berstatus kota. Ketimpangan ini dapat bersumber dari luas wilayah yang lebih 

besar, jurnlah penduduk yang lebih banyak d m  infrastruktur yang terbatas, 

sehingga menjadi kendala bagi daerah berstatus kabupaten. Hal ini menghendaki 

pemerintah kabupaten memberikan perhatian yang serius dalam pembangunan 

manusia dengan memperhatikan distribusi pelayanan publik yang merata secara 

spasial dan peningkatan pemahaman dan kapasitas organisasi pemerintah dalam 

mengintegrasikan program-program pembangunan dalam kerangka pembangunan 

manusia seperti pembangunan jalan, sarana air bersih, penyehatan lingkungan 

maupun sarana pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah yang rentan dan 

miskin. 

c. Bila diamati pengelompokan tingkat pembangunan manusia berdasarkan 

kriteria UNDP seperti yang disajikan tabel 5.3. maka IPM daerah-daerah 

Sumatera Barat tidak ada yang tergolong tinggi. Sebagian besar pada kategori 

menengah-atas dan beberapa daerah pada menengah-bawah. Untuk itu, sejalan 

dengan pendapat Elfindri (2003: 13), diperlukan strategi untuk menjadikan 

prioritas pembangunan manusia benar-benar terwujud pada masa yang akan 

datang. Strategi yang dapat dilakukan bersama oleh pemerintah pusat, propinsi 

dan kotafkabupaten berupa perumusan tujuan serta performance indicator 

minimum yang perlu dicapai pada periode walctu tertentu. Baru dilanjutkan dengan 

kebutuhan pembiayaan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan adanya perangkat 

hukum yang menjarnin terlaksananya program yang mengarah untuk 



pembangunan manusia, sehingga prioritas pembangunan manusia tidak berubah 

karena perubahan peta politik. 

Dari tabel 5.3. terlihat pula bahwa daerah yang pembangunan manusia 

sangat rentan terhadap krisis ekonomi dan lambat upaya pemulihan pembangunan 

manusianya adalah Pesisir Selatan dan Padang Pariaman yang turun kategorinya 

dari menengah-atas pada 1996 menjadi menengah-bawah pada 1999 dan 2002. 

d. Dengan menggunakan pendekatan nilai reduksi shortfall. Dari nilai reduksi 

shortfall 1996-1999 seperti yang disajikan gambar 5.2. kita dapat menyimpulkan 

dua hal, yaitu : pertama, daerah yang telah mencapai nilai IPM yang relatif tinggi 

sangat rentan penurunan kualitas pembangunan manusia akibat krisis ekonomi 

dan sebaliknya. Hasil ini sejalan dengan kecenderungan perkembangan IPM 

secara nasional dan internasional (BPS-Bappenas-UNDP, 2001 : 8 1). 

Kedua, daerah yang berstatus kota menerima dampak krisis ekonomi yang 

jauh lebih besar terhadap penurunan kualitas pembangunan manusianya 

dibandingkan daerah berstatus kabupaten. Meskipun demikian, bila dilihat nilai 

reduksi shortfall 1999-2002, daerah berstatus kota juga relatif lebih cepat pulih 

dalam pembangunan manusia akibat krisis ekonomi kecuali Kota Payakumbuh 

yang nilai reduksi shortfall 1999-2002 relatif kecil. 

Kondisi ini seurnpama pohon kelapa yang semakin tinggi yang mau tidak 

mau menghadapi terpaan angin yang lebih kencang. Tanpa akar yang kokoh akan 

rentan untuk roboh. Implikasinya bagi pembangunan manusia adalah pencapaian 

nilai IPM yang tinggi seyogyanya melipatgandakan komitmen terhadap 



pembangunan manusia sebagai fondasi yang kokoh untuk menciptakan 

pembangunan dalam jangka panjang. Diikuti dengan penyiapan sistem ataupun 

program jaring pengaman (safety nets) agar keterpurukan yang lebih dalam akibat 

krisis dapat dicegah. 

e. Dengan menggunakan pendekatan rata-rata regional yang hasilnya disajikan 

oleh tabel 5.4. yang memperlihatkan ketimpangan IPM yang signifikan antara 

daerah berstatus kota dengan kabupaten diperoleh implikasi berupa pentingnya 

penguatan komitrnen, kemauan dan aksi politis yang jauh lebih besar bagi 

kabupaten-kabupaten untuk mengedepankan pembangunan manusia sebagai 

bagian integral dalam tujuan pembangunannya. 

Implikasi berikutnya adalah semakin memperkuat perlunya pertimbangan 

status daerah, apakah berstatus kabupaten atau kota, dalam melakukan studi dan 

analisis pembangunan secara urnurn dan pembangunan manusia secara khusus. 

Sehingga dapat diklasifikasikan pula daerah berstatus kota berdasarkan tingkat 

pembangunan manusianya sebagai bahan advokasi pembangunan manusia bagi 

pemerintah kota. 

2. Pertumbuhan Ekonomi. 

Berdasarkan pengelompokkan daerah menurut tingkat pertumbuhan 

ekonomi rata-ratanya antara tahun 1996-2002 seperti yang disajikan oleh tabel 

5.6. yang diderivasi dari tabel 5.5., pengamatan akan tertuju pada pertumbuhan 



ekonomi rata-rata tertinggi oleh Pasaman dan pertumbuhan ekonomi minus pada 

Kota Sawahlunto. 

Bila diamati pertumbuhan ekonomi Pasaman dari tahun ke tahun kita 

memperoleh beberapa temuan. Terlihat bahwa sebelum krisis ekonomi Pasaman 

tergolong daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dibanding daerah 

lainnya. Tingkat pertumbuhan rata-rata yang relatif tinggi ini tampaknya 

bersumber dari dua faktor yaitu : pertama, relatif lebih kecilnya pengaruh krisis 

ekonomi yang dialami Pasaman dibanding daerah lainnya. Terlihat dari tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang minus 3,19 dibanding rata-rata daerah yaitu 4,98 

persen. 

Kedua, sumber lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada 

tahun 2001 dan 2002. Peranan sektor pertanian terutama perkebunan tarnpaknya 

menjadi 'bumper' bagi Pasarnan selama masa krisis ekonomi. Sekaligus menjadi 

pendorong untuk mencapai laju pertumbuhan yang lebih cepat setelah krisis 

ekonomi. 

Adapun Kota Sawahlunto yang pertumbuhannya mengalami minus akibat 

penurunan drastis produksi pertarnbangan batubara tampaknya telah disadari. 

Diikuti dengan inisiatif seluruh komponen kota untuk mencapai visi 

pembangunan yang disusun secara partisipatif, menjadikan Sawahlunto "Kota 

Tambang yang Berbudaya". Hal ini merupakan langkah konkrit untuk mencegah 

penurunan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. 



3. Komponen-komponen Yembangunan Manusia 

Pembahasan untuk komponen-komponen pembangunan manusia ini akan 

dirinci satu per satu, mulai dari usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata 

lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Pada akhir pembahasan, sesuai 

dengan tujuan penelitian ini maka perkembangan pembangunan daerah dalarn 

pembangunan manusia akan dipetakan setiap daerah sehingga diketahui prioritas- 

prioritas pembangunan manusia beserta komponen-komponennya. 

a. Usia Harapan Hidup 

Dari paparan capaian komponen usia harapan hidup setiap daerah yang 

mengacu pada pengelompokan daerah berdasarkan status usia harapan hidupnya 

seperti yang disajikan oleh tabel 5.7. dan gambar 5.4., maka diperoleh beberapa 

temuan penting, yaitu : pertama, Kota Sawahlunto memiliki usia harapan hidup 

tertinggi padahal IPM-nya tergolong rendah bila dibandingkan daerah berstatus 

kota lainnya. Berarti terdapat komponen pembangunan manusia lainnya yang 

mempengaruhi capaian IPM Kota Sawahlunto. Kemungkinannya adalah 

komponen pengeluaran riil per kapita penduduknya seiring dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi minus yang dialami sejak 1997. 

Kedua, Tanah Data  dan Agarn merupakan daerah berstatus kabupaten 

yang tergolong memiliki usia harapan hidup yang tinggi bahkan dengan 

menggunakan nilai rata-rata propinsi. Dua kota ini bahkan memiliki usia harapan 

hidup yang lebih tinggi daripada Kota Solok dan Payakumbuh. 



Ketiga, dari temuan kedua, dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa 

rendahnya II'M Kota Solok dan Payakumbuh dibanding kota-kota lainnya di 

Sumatera Barat terutama bersumber dari rendahnya usia harapan hidup 

penduduknya. 

Keempat, terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antardaerah dalam 

capaian usia harapan hidup. Ketimpangan usia harapan hidup mencerminkan 

banyak aspek, diantaranya perbedaan yang antardaerah dalam standar pendidikan 

pengetahuan dan kesehatan, tingkat pendapatan, aksesibilitas pada air bersih dan 

sanitasi yang layak. Dimensi yang luas dari usia harapan hidup ini pada satu sisi 

menimbulkan problematika dalam mengimplikasikan kebijakan secara lebih 

spesifik. Namun pada sisi lain mengan-jurkan kepada daerah-daerah terutama 

Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman termasuk daerah-daerah 

pemekarannya yaitu Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat untuk 

mengintegrasikan alternatif program dan upaya peningkatan usia harapan hidup 

penduduk. 

b. Angka Melek Huruf. 

Diperoleh beberapa implikasi dari paparan perkembangan angka melek 

huuf  dan pemeringkatan antardaerah yang didasarkan atas hasil statistik 

deskriptif yang ditarnpilkan oleh gambar 5.5. , yaitu : perlamu, fluktuasi sangat 

tajam pada angka melek huruf Sawahlunto/Sijunjung menyiratkan inkonsitensi 

kebijakan dan komitmen pemerintah daerah pada program pemberantasan buta 

huruf. Hal ini dapat bersumber pula dari rendahnya kesadaran runlahtangga 



terhadap pendidikan ataupun oleh desakan ekonomi sehingga penduduk 

dewasanya mengenyampingkan alokasi waktu dan pendapatan rurnahtangga untuk 

kegiatan tulis-baca. 

Implikasinya, dibutuhkan komitmen yang tinggi bagi pemerintah 

Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ataupun daerah pemekarannya, Dharmasraya, 

iintuk memprioritaskan program pemberantasan buta huruf, misalnya melalui 

sekolah terbuka, program Paket A, bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga 

kurang mampu ataupun program lainnya. 

Kedua, pada angka melek huruf terlihat ketimpangan yang cukup tajam 

antara kabupaten dengan kota terutama pada tahun 1996, ketimpangan ini 

menurun tajam pada 1999 dan kembali meningkat pada 2002. Ditunjukkan oleh 

varians dan deviasi standar pada 1996 yaitu 12,7 ; 3,6, pada 1999 menjadi 4,6 ; 

2,2 serta 8,2 ; 2,9 pada tahun 2002. Hal ini juga membutuhkan perhatian jauh 

yang lebih serius bagi pemerintah propinsi dan kabupaten dalam program 

pemberantasan buta huruf. 

Ketiga, Kota Payakumbuh dan Sawahlunto serta relatif Bukittinggi 

mengalami penurunan dalam angka melek huruf pada 2002 mengimplikasikan 

tentang pentingnya pemerataan penyediaan program-program pemberantasan buta 

huruf terutarna untuk daerah-daerah pinggir kota dan penduduk dewasa yang pada 

masa jauh sebelurnnya tidak menikrnati pendidikan. 

Semua kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja tidaklah bersifat praktis- 

operasional. Terlebih dahulu dibutuhkan pemetaan masalah yang memuat 



karakteristik penduduk buta huruf beserta sebaran regionalnya sehingga dapat 

ditentukan bentuk kebijakan yang efektif dan efisien. 

Keempat, sangat bervariasinya angka melek huruf pada tahun 2002 

dibandingkan tahun 1999 pada seluruh daerah menunjukkan sangat beragamnya 

persepsi dan komitmen pemerintah daerah terhadap pemberantasan buta huruf 

yang mempengaruhi prioritasnya dalam pembangunan manusia terutama dimensi 

dalarn peningkatan pengetahuan. 

c.. Rata-rata Lama Sekolah. 

Daerah-daerah di Surnatera Barat menunjukkan perkembangan positif 

dalam pembangunan manusia dalam bidang pendidikan. Indikatornya terlihat dari 

rata-rata lama sekolah Sumatera Barat yang lebih tinggi daripada rata-rata 

nasional. Terlihat pula dari rata-rata lama sekolah yang tetap meningkat meskipun 

pada masa krisis ekonomi. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kesadaran dan 

kebutuhan terhadap pendidikan oleh rumah tangga di Surnatera Barat. 

Namun perkembangan pendidikan masih menyisakan beberapa persoalan 

krusial, yaitu semakin timpangnya rata-rata lama sekolah antara kabupaten dengan 

kota, begitupun antara suatu kota dengan yang lainnya dan antara kabupaten 

dengan kabupaten lainnya. Ketimpangan pembangunan pendidikan yang semakin 

melebar menunjukkan belum adanya upaya untuk memeratakan pembangunan 

pendidikan antardaerah dengan memberikan intervensi kebijakan yang khusus dan 

tepat untuk daerah yang tertinggal dibanding daerah lainnya dalam pembangunan 

pendidikan. 



Bila ketimpangan pembangunan pendidikan antardaerah terus berlanjut 

dan tidak diantisipasi akan menimbulkan persoalan pembangunan lanjutan yang 

menimbulkan lingkaran setan kemiskinan (vicious circle) pada tingkat regional. 

Misalnya berupa ketimpangan perturnbuhan ekonomi regional yang memiliki 

keterkaitan dengan migrasi desa-kota penduduk terdidik yang menyebabkan 

pengurasan intelektual lokal (brain drain) di daerah-daerah tertinggal. 

Karena itu, pengurangan ketimpangan pendidikan perlu dilakukan dengan 

memberikan prioritas khusus kepada peningkatan partisipasi sekolah, tingkat 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (confinuity rate) kepada 

daerah-daerah tertinggal. Daerah-daerah prioritas tersebut mengacu kepada 

gambar 5.6., secara berturut-turut yaitu Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok 

dan Padang Pariarnan. Hal ini juga berlaku bagi daerah-daerah berstatus kabupten, 

karena belum ada satupun daerah berstatus kabupaten yang menuntaskan wajib 

belajar 9 tahun pada tahun 2002. Sedangkan untuk daerah berstatus kota dalam 

tingkatan yang lebih ringan yaitu hanya Kota Sawahlunto, satu-satunya kota di 

Surnatera Barat yang belurn menuntaskan wajib belajar 9 tahun pada 2002. 

d. Pengeluaran riil per kapita. 

Dari paparan tentang perkembangan pengeluaran riil per kapita 

berdasarkan hasil statistik deskriptif yang ditampilkan gambar 5.7., dapat ditelaah 

lebih jauh bahwa krisis ekonomi tidak sekaligus memperkecil tingkat pengeluaran 

per kapita. Bahkan krisis ekonomi telah menaikkan pengeluaran riil per kapita di 

Padang Panjang, Kota Solok, Pesisir Selatan, Agam dan Tanah Datar. Semua 



daerah ini dapat digolongkan sebagai daerah yang ekonominya berbasis pertanian 

pangan. Sedangkan yang terbesar menerima dampak krisis berturut-turut yaitu 

Bukittinggi, Sawahlunto, Sawahlunto/Sijunjung, dan Padang. Daerah-daerah ini 

dapat digolongkan sebagai daerah perdagangan dan non-pertanian pangan. 

Pada 1999 terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi, 

narnun besarnya komposisi pengeluaran konsumsi pangan dalam total 

pengeluaran rumahtangga di Indonesia diikuti kenaikan harga pangan karena 

instabilitas ekonomi dan politik pada 1999 tampaknya dapat menjelaskan sebab 

perbedaan dampak krisis ekonomi terhadap pengeluaran riil per kapita di daerah- 

daerah. 

Daerah-daerah yang paling besar kenaikan pengeluaran riil per kapitanya 

pada tahun 2002 justru juga adalah Bukittinggi, daerah yang juga paling besar 

terkena dampak krisis ekonomi terhadap pengeluaran riil per kapitanya. Diikuti 

Padang Panjang dan Padang. Kenaikan terkecil dicapai oleh 

Sawahlunto/Sijunjung. Keadaan ini dapat diterjemahkan bahwa pembangunan 

antardaerah di Sumatera Barat berjalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi. Tidak 

terdapat saling keterkaitan (linkage) antar daerah terutarna daerah bertetangga, 

dimana satu sama lainnnya tidak menjadi daerah penyangga. Idealnya, daerah 

berbasis pertanian menjadi penyangga bagi daerah berbasis industri, perdagangan 

dan jasa. Begitupun sebaliknya. 

Padang Panjang dapat menjadi prototype untuk memperkuat argumen 

diatas karena daerah ini naik pengeluarm riil per kapitanya saat krisis ekonomi 

karena berbasiskan pertanian dan pendidikan. Begitupun ketika pemulihan, tetap 



sangat cepat kenaikannya karena menjadi daerah penyangga bagi Kota Bukittinggi 

yang paling cepat pertumbuhannya. Hal yang relatif kurang dirasakan oleh daerah 

lain yang menjadi tetangga Kota Bukittinggi dan juga Padang. 

Dengan dasar itulah, koordinasi, kerjasama ekonomi antardaerah dan 

perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan keterkaitan dengan daerah 

lainnya di Sumatera Barat merupakan agenda pembangunan mendesak yang perlu 

direalisasikan. 

e. Pemetaan Prioritas-prioritas Pembangunan Manusia dan Komponennya. 

Berdashrkan paparan perkembangan dan pengelompokan setiap daerah 

dalarn IPM dan komponen-komponennya dapat dilakukan pemetaan, baik secara 

umum tanpa membedakan status daerahnya maupun dengan membedakannya 

sesuai dengan status daerahnya. 

Pemetaan ini seperti yang telah dinyatakan dalam tujuan penelitian pada 

Bab 111, bertujuan untuk memberikan pedoman terhadap arah dan prioritas 

kebijakan sektoral dalam kerangka pembangunan manusia. 

Pemetaan secara umum ini menunjukkan lima daerah yang perlu 

memperoleh dan memberikan prioritas yang besar pada pembangunan manusia 

dan komponen-komponennya seperti yang disajikan pada tabel 5.9. 

Berdasarkan tabel 5.9. terlihat bahwa SawahluntoISijunjung membutuhkan 

pembenahan dan perhatian total terhadap pemahaman dan pelaksanaan 

pembangunan manusia. Paling rendahnya IPM-nya disebabkan oleh seluruh 

komponen IPM yang juga menempati posisi terendah. 



Tabel 5.9. Peta Daerah-daerah Berdasarkan Skala Prioritas dalam IPM dan 

komponen-komponennya 

Sumber : Diolah. 

Kabupaten Solok yang menempati prioritas kedua dalam pembangunan 

manusia memperlihatkan bahwa yang perlu diprioritaskan adalah pembenahan 

pada pelayanan pendidikan yang bertujuan meningkatkan rata-rata lama sekolah 

melalui peningkatan tingkat partisipasi sekolah dan tingkat melanjutkan yang 

berkaitan pula dengan upaya pemberantasan buta huruf. 

Rendahnya rata-rata lama sekolah ini tampaknya berkaitan pula dengan 

sebab ekonomi yang ditunjukkan oleh tingkat pengeluaran per kapita yang rendah 

pula. Meskipun sebabnya sesungguhnya mernbutuhkan pengkajian lebih 

mendalam. 

Kabupaten Solok justru memiliki modal dasar dalam pembangunan 

manusia berupa relatif tingginya usia harapan hidup penduduk. Hal ini dapat 



disebabkan oleh memadainya pelayanan kesehatan, relatif tingginya aksesibilitas 

sanitasi dan air bersih ataupun dukungan infkastruktur lainnya. 

Kabupaten Pasaman menempati peringkat ketiga terendah dalam IPM. 

Disebabkan semua komponennya berada pada posisi relatif rendah dibanding 

daerah lain, meskipun tidak seberat Sawahlunto/Sijunjung. Untuk itu, Kabupaten 

Pasaman juga membutuhkan komitmen total dan perhatian penuh dalam mencapai 

tujuan pembangunan manusia. 

Daerah keempat yang perlu memberi prioritas dalam pembangunan 

manusia adalah Kabupaten Padang Pariaman. Dari berbagai komponen 

pembangunan manusia, sedikit dititikberatkan pada peningkatan usia harapan 

hidup. 

Upaya peningkatan usia harapan hidup ini berdimensi luas. Karena itu 

dibutuhkan pengkajian lebih lanjut terhadap rendahnya usia harapan hidup. Bila 

disebabkan oleh tingginya angka kematian bayi dan balita maka peningkatan 

pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak melalui Puskesmas dan Posyandu dapat 

menjadi intervensi kebijakan. Bila disebabkan secara dominan oleh penyakit 

endemis tropis seperti diare, malaria, ataupun tuberculosis maka perbaikan 

sanitasi dan tindakan pencegahan penyakit menular merupakan pilihan kebijakan 

yang tepat atau oleh sebab lain yang diikuti oleh kebijakan yang efektif dan 

efisien. 

Penduduk Kabupaten Padang Pariarnan juga membutuhkan peningkatan 

pembangunan bidang pendidikan formal untuk meningkatkan rata-rata lama 

sekolah yang relatif rendah dan pendidikan non-formal untuk pemberantasan but.a 



huruf yang masih relatif tinggi. Pengeluaran per kapita yang relatif memadai dapat 

menjadi modal mencapai tujuan tersebut. Termasuk upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kebutuhan rurnahtangga terhadap pendidikan anggotanya. 

Daerah prioritas kelima yaitu Pesisir Selatan. Daerah ini menghadapi 

persoalan dalam angka melek huruf yang rendah namun relatif kurang 

berrnasalah dalam rata-rata lama sekolah. Hal ini dapat terjadi karena masih 

terdapatnya penduduk dewasa atau tua yang tidak menikrnati pendidikan formal 

pada masanya dulu dibanding perkembangan persekolahan yang relatif lebih baik 

pada beberapa tahun terakhir. Rendahnya angka melek huruf ini juga dapat 

disebabkan oleh penduduk yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dalam 

memperoleh pelayanan pendidikan. Untuk it>, program pemberantasan buta 

melalui sekolah terbuka atau Kejar Paket A diikuti dengan pemerataan distribusi 

penyediaan pelayanan pendidikan hingga ke daerah-daerah pelosok, dapat 

menjadi alternatif kebijakan dalam meningkatkan pembangunan manusia di 

Pesisir Selatan. 

Berikutnya perlu pula dilakukan pemetaan secara khusus pada daerah 

berstatus kota. Dalarn ha1 ini dibatasi pada tiga daerah prioritas berdasarkan 

peringkat IPM dan komponen-komponennya mengingat relatif sedikitnya jurnlah 

daerah berstatus kota. Hasilnya seperti yang disajikan pada tabel 5.10. dibawah 

ini. 

Dari tabel 5.10. terlihat bahwa diantara daerah berstatus kota di Surnatera 

Barat, kota yang perlu memberikan perhatian serius pada pembangunan manusia 

adalah Kota Pnyakumbuh. Kota ini dmi sisi pengeluaran per kapitanya relatif 



tinggi, namun memiliki performa yang belum baik dalam membangun manusia 

menjadi berpengetahuan ditunjukkan relatif paling rendah angka melek huruf 

penduduk dibanding kota lain. Di bidang pendidikan, meskipun tepat 

menuntaskan wajib belajar tahun pada 2002, namun relatif tertinggal dibanding 

kota lain. 

Tabel 5.10. Peta Daerah-daerah Berstatus Kota Berdasarkan Skala Prioritas 

dalam IPM dan komponen-komponennya. 

Surnber : Diolah. 

Kota Solok menempati terendah kedua dalam IPM diantara daerah 

berstatus kota terutama karena rendahnya usia harapan hidup penduduknya dan 

pengeluaran riil per kapita. Namun memiliki performa yang baik dalam bidang 

pendidikan terutama relatif tingginya rata-rata lama sekolah, meskipun relatif 

tinggi pada angka melek huruf. 

Kota Sawahlunto merupakan kota prioritas ketiga dalam pembangunan 

manusia. Perhatian lebih dititikberatkan pada peningkatan rata-rata lama 

sekolahnya karena Sawahlunto satu-satunya daerah berstatus kota di Surnatera 

Barat yang belurn menuntaskan wajib belajar 9 tahun pada tahun 2002. Dan juga 

persoalan rendahnya pengeluaran per kapita penduduknya seiring dengan stagnasi 

Prioritas 
EXP 

I 
I I 
I11 

Daerah 
Padang 
Solok 
Sawahlunto 
PadangPanjang 
Bukittinggi 
Payakumbuh 

Prioritas 
UHH 

I 

I1 

Prioritas 
IPM 

I1 
111 

I 

Prioritas 
AMH 

111 
I1 

I 

Prioritas 
RLS 

I 

I1 



pertumbuhan ekonomi karena penurunan drastis pada produksi tambang batubara 

yang pernah mempercepat denyut nadi ekonomi kota ini. 

Pada usia harapan hidup dan rata-rata lama sekolah hanya disajikan dua 

daerah prioritas karena kota prioritas ketiga relatif tidak begitu serius atau 

mencolok perbedaannya dengan kota lainnya. 

4. Matriks Hubungan Pertumbuhan Ekonorni dan Pembangunan Manusia. 

Dari matriks yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan manusia terdapat beberapa telaah bcscrta implikasi kebijakan 

sebagai berikut : 

a. Bagi daerah pada kuadran I yaitu Padang Pariaman, Padang, Padang panjang, 

dan Bukittinggi, yang berada pada kondisi pembangunan yang luhur (virtuous) 

karena mampu memadukan antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan 

pembangunan manusia yang tinggi. Keterpaduan ini perlu terus dijaga dalam 

proses pembangunan. KotalKabupaten pada kuadran ini rawan terhadap 

pengambilan kebijakan yang mempercayai konsep 'trickle down eflect'. Jebakan 

pada pragmatisme ekonomi jangka pendek harus dihindari. Dengan kata lain, 

tidak mengejar pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan mengeyampingkan 

pembangunan manusia karena berpendapat bahwa pembangunan manusia hanya 

dapat terjadi setelah pertumbuhan ekonomi tinggi. Padahal secara empirik 

pandangan ini mengidap banyak kelemahan dalarn menciptakan perturnbuhan 

ekonomi yang mantap dan berkelanjutan dalam jangka panjang. 



Bagi pemerintah daerah pada kuadran I belum selayaknya berpuas diri 

dan merasa cukup atas capaian yang ada. Karena bagaimanapun masih banyak 

daerah yang lebih maju dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

manusianya. Daerah ini hendaknya semakin tertantang dengan stategi outward 

looking. Tidak hanya berbicara dan berpuas diri pada tingkat propinsi, namun 

terus meningkatkan daya kompetisinya dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan 

memacu pembangunan manusia, sehingga berkontribusi bagi peningkatan IPM 

Indonesia yang relatif rendah secara internasional. 

Implikasi penting bagi daerah-daerah ini adalah kerentanan pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan manusia terhadap krisis ekonomi terutarna pada 

komponen pengeluaran riil per kapita. Hal ini membutuhkan kebijakan yang dapat 

mengantisipasi penurunan standar hidup melalui penyiapan program jaring 

pengaman (sufety nets program) terhadap penduduk yang rentan terhadap krisis 

melalui asuransi sosial dan subsidi untuk menjaga ketahanan pangan, jaminan 

kesehatan, dan kesinambungan pendidikan dari ancaman drop out. 

b. Bagi daerah pada kuadran kedua. Kuadran yang menggambarkan kondisi 

pembangunan yang berat sebelah pada pembangunan manusia (Human 

Development Lopsided). Daerah-daerah yang berada pada kuadran ini meliputi 

Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar, dan 50 Kota memiliki modal manusia yang 

perlu dioptimalkan penggunaannya dengan strategi pertumbuhan ekonomi yang 

bertumpu pada kegiatan padat modal manusia (growth based human capital). 

Daerah ini dapat menonjolkan kualitas modal manusia sebagai daya tarik 



investasi. Terlebih bila pembangunan manusia yang tinggi ini sekaligus dapat 

mencerminkan kapasitas institusional dan stabilitas sosial-politik-keamanan 

daerah. Dalam ha1 strategi pengembangan industri-industri perlu diarahkan pada 

agroindustri dan industri-industri bertekhnologi menengah. 

c. Daerah pada kuadran ketiga menggambarkan kondisi pembangunan yang 

vicious (buruk). Daerah yang menghadapi persoalan paling serius berupa 

lingkaran setan (vicious circle) pembangunan dimana tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan manusia rendah. Daerah pada kuadran ketiga ini 

yaitu Kabupaten Solok, Kota Solok dan Sawahlunto perlu meletakkan fondasi 

awal pembangunan ekonominya dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi 

yang beriringan dengan prioritas pada pembangunan manusia (growth with 

humanity-pembangunan yang diiringi dengan pemanusiaan manusia) dengan 

penekanan pada efisiensi dan efektifitas anggaran. Dengan cara ini diyakini bahwa 

secara perlahan namun pasti, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia 

akan meningkat tahap demi tahap secara kokoh, mantap dan berkelanjutan. 

d. Kuadran keempat menunjukkan kondisi pembangunan yang economic growth 

lopsided (berat sebelah pada pertumbuhan ekonomi). Daerah-daerah yang berada 

pada kondisi pembangunan seperti ini yaitu Sawahlunto/Sijunjung, Pasarnan, dan 

Payakumbuh. Daerah-daerah ini membutuhkan peningkatan komitmen dan 

prioritas pada pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

seyogyanya diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran pada peningkatan 



kualitas pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi daerah hendaknya 

terintegrasi dengan pembangunan manusia, misalnya penyediaan infrastuktur fisik 

dan sosial kepada daerah kantung kemiskinan manusia (enclave human poverty) 

berupa jalan yang mempermudah akses kepada pelayanan pendidikan dan 

kesehatan dasar, gedung sekolah yang memadai, Puskesmas, fasilitas air bersih, 

dan perbaikan sanitasi lingkungan dan sebagainya. Dengan cara inilah, daerah- 

daerah ini akan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara 

mantap dan berkelanjutan. 

5. Statistik Inferensial. 

Hasil statistik inferensial dalam melihat pengaruh komponen-komponen 

IPM terhadap pertumbuhan ekonomi memperlihatkan temuan yang dapat ditelaah 

lebih jauh beserta implikasi kebijakannya. 

a. Pengaruh Komponen IPM terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Temuan yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang terbalik 

antara usia harapan hidup clan angka melek huruf menarik untuk ditelaah lebih 

dalam. Semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat semakin 

bertambahnya usia harapan hidup dimungkinkan karena pergeseran struktur 

demografi yang lebih didominasi oleh penduduk usia tua (64 tahun keatas) dengan 

tingkat produktifitas yang semakin menurun. 

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah diperlukannya program 

pemberdayaan penduduk pra-usia lanjut (55-64 tahun) dan usia lanjut serta adanya 



peraturan bagi perusahaan swasta di daerah dalam menyediakan skema jaminan 

hari tua bagi tenaga kerja. 

Temuan yang juga menarik untuk dibahas lebih lanjut yaitu tentang 

pertambahan angka melek huruf atau peningkatan pengetahuan justru 

mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh strategi pengembangan sektor ekonomi yang lebih membutuhkan 

tenaga kerja kasar (buruh) daripada tenaga kerja terampil. Dapat pula disebabkan 

rendahnya kemajuan tekhnologi didalam struktur ekonomi yang tidak sejalan 

dengan perturnbuhan angkatan kerja baru yang lebih berpengetahuan. 

Temuan ketiga yang memperlihatkan bahwa sekilas tarnpak bertentangan 

dengan temuan sebelurnnya. Karena rata-rata lama sekolah berpengaruh sangat 

signifikan secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ketiga 

tarnpaknya dapat semakin menguatkan argurnen pada temuan kedua. Bahwa 

pengaruh rata-rata lama sekolah secara positif (berbanding lurus) sangat 

berpengaruh terhadap ekonomi memperlihatkan kecenderungan peningkatan 

kekuatan ekonomi kelas menengah di Surnatera Barat. Ditunjang oleh fakta bahwa 

rata-rata lama sekolah di Surnatera Barat relatif lebih tinggi dari capaian nasional 

yaitu 8 tahun berbanding 7,l tahun pada 2002. 

Atas dasar inilah, semakin memperkuat argumen tentang perlunya 

menempuh strategi pembangunan ekonomi regional yang padat modal manusia 

(human capital intensive) yang berpengetahuan dan berpendidikan. Hal ini dapat 

berimplikasi pula dalam pengembangan tekhnologi berupa peningkatan 



penggunaan tekhnologi menengah. Juga dalam prioritas pengembangan investasi 

yang mengedepankan investasi pada kegiatan padat tenaga terampil dan terdidik 

b. Pengaruh Kondisi Persekolahan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Terdapatnya hubungan terbalik berupa peningkatan tingkat partisipasi 

sekolah pada jenjang SLTA dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, sedangkan 

partisipasi pada pendidikan tinggi justru berpengaruh positif. Temuan ini 

kemungkinan dapat dijelaskan oleh peningkatan produksi atau perturnbuhan 

ekonomi yang selama ini terutarna didorong oleh buruh atau tenaga kerja berupah 

murah karena tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kondisi ini telah mendorong 

rurnah tangga untuk meningkatkan permintaan terhadap pelayanan pendidikan ke 

jenjang yang semakin tinggi. Didukung pula oleh semakin meningkatnya 

kesadaran dan kebutuhan terhadap standar pendidikan yang lebih tinggi. Untuk 

itu, rumahtangga bersedia menginvestasikan modal manusia anak dengan 

mengorbankan konsumsi pada masa sekarang. Hasil ini semakin memperkuat 

temuan pada bagian sebelumnya. 

Implikasi berikutnya yaitu perlunya studi lebih mendalarn untuk 

mengetahui dampak-darnpak jangka panjang dari peningkatan partisipasi 

pendidikan dan mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk merasakan dampak 

maksimum masa mendatang dari peningkatan partisipasi sekolah pada masa 

sekarang. Termasuk tingkat pengembalian pendidikan dan rasio manfaat-biaya 

dari setiap jenjang pendidikan pada level daerah kabupatenlkota. 
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