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K,\T \ PENGANTAR

Puji syukur di panjatkan kehadhirat Allah subhanahulata'ala, atas berkat rahmat

dan karunia-Nya jualah sehingga Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten

Solok ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan ini dapat terealisasi berkat

kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan Pusat Kajian Pembangunan

Wilal,ah dan Pedesaan Lembaga Penelitan Universitas Negeri Padang.

Maksud penvusunan Indikator Kesejahteraan Rakvat Kabupaten Solok bertujuan

untuk mengetahui kondisi Kesejahteraan Rakvat Kabupalen Solok, ,vang dapat dilihat

dari Indikator Kesejahteraan Rakl'at. Melalui kalian ini diharapkan dapat mernberikaii

kontribusi pemikiran bagi pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dalarrr nletarcang

kebijakan pembangunan yang memicu pemerataan hasil-hasil pembangunan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses penyusunan laporan ini kami rnenyadari adanya kelemahan dan

kekurangan, oleh karena ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun

dalam usaha penyempumaan laporan ini.

Akhirnya, atas segala perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan

terimakasih.
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Indikator Kesej ahteraan Rakyat

EXCECUTIYE SUMMARY

Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata menuntut

paradigma pembangunan baru yaitu pembangunan berbasis kerakyatan. Intinya adalah

pemberdayaan ekonomi seluruh lapisan masyarakat bukan sekelompok atau kalangan

masyarakat tertentu. lmplikasinya, rancangan kebrjakmnaan publik harus mervakili

preferennsi seluruh masyarakat dengan basis sumberdaya lokal.

Dalam konteks pernbangunan daerah, pengalaman selama ini menunjukkan

bahwa setiap kabupaten/kota selalu mengadopsi kebijakan pembangunan nasional

yang bersifat sentralistik. Akibatnya kebijaksanaan pembangunan kabupaten/kota hanya
c

merupakan duplikat kebijakasanaan pembangunan nasional

lmplikasi akhir dari pola kebrjakan tersebut adalah tidak optimalnya pemanfaatan

sumberdaya daerah dan tidak mampunya daerah menciptakan comparcttive advantage.s.

Kabupaten Solok yang merupakan salah satu kabupaten yang relatif luas di

provinsi Sumatera Barat dan sebahagian besar anggotanya masyarakatnya bergerak di

sekotr pertanian telah menginrplanentasikar. berbagai macam berrtuk kebijakan publik.

Bentuk kebijakan tersebut anhra lain kebijakan pengembangan sumberdaya manusia,

pengernbaneao sumberdaya alam dan pengembangan infrastruknr. Sampai sejauh mana

setiap kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata secara adil dan merata

kepada masyarakat sangat ditentukan oleh apakatr kebijakan tersebut dapat menyentuh

kebutuhan nyata seluruh masyarakat. Secara lebih konkrit dapat dinyatkan; apakah

kebijakan publik yang telah diimplementasikan oleh Pemda Kabupaten Solok mirmpu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kebijakan yang terfokus kepada

upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah tanpa memikirkan aspek pembangunan

lainnya cenderung diikuti oleh ketimpangan, kemiskinan dan penngangguran. Kondisi

ideal yanng diharapkan adalah performa pertumbuhan yang baik diikuti oleh aspek

pemerataan sehingga pada akhirnya tercipta kesejahteraan masyarakat yang adil dan

merata.
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Studi ini berrujuan untuk mengetahui keadaan tingkat kesejahteraan rakyat

kabupaten Solok dengan indikator kependudukan dan ketenagakeiaan, pendidikan dan

kesehatan, perumahan dan pemukiman. Dengan metodologl yang telah ditetapkan, studi

inimenemukan:

l) Usia saat kawin kepala keluarga rata-rata adalah 24 tahun. Namun dibeberapa

kecamatan (Junjung Sirih, Lembang Jaya dan Sangir) masih terdapat kepala keluarga

vang karvin dalam usia muda (14 atau 15 tahun). Sedangkan usia kawin isteri rata-

rata 19 tahun, walauprm di seltrmh Kecamatan masih terdapat perempuan yang

karvin pada usia muda (12 dan l4 tahun).

2) Jumlah anggota keluarga di Kabupaten Solok adalah 5 orang dan bahkan di setiap

kecamatan masih terdapat jumlah anggota keluarga yang mencapai 10 sampai l6

orang dan minimum sebanyak 2 orang. Jika dihubungkan dengan usia rata-rata

responden (isteri pada umumnya 39 tahun), masih terbuka kemungkinan anaknya

bertambah. Hal ini mengindikasikan masih perlunya program pengendalian annngka

kelahiran di Kabupaten Solok.

3) Rata-rata jarak kelahiran anak di Kabupatan Solok adalah 2,93 tahrm. Keadaan ini

relatif lebih homogen di antar Kecamatan yang diteliti. Rata-rata jarak kelahiran

terendah terdapat di Kecamatan X Koto Sei l:si yaitu 2,5 talrun dan tertinggi di

Kecamatan Sangir 3,54 tahun. Hal ini menunjukkan jarak kelahiran yang relatif baik

(ideal).

4) Dari struktur usia anggota keluarga diketahui bahwa porsi jumlah anggota keluarga

terbanyak adalah usia sekolah (6-19 tahun) yaitu mencapai 33,0'lo/o. Sedanngkan usia

kerja (20-59 tahun) mencapai 56,390/o, penduduk usia lanjut sebesar 3,44o/o dan

balita sebanyak 7,7 lo/o.

5) Sebanyak 57,17o/o dari ibu rumah Langga di Kabupaten Solok sudah rnengikuti

program Keluarga Berencana (KB) Jumlah peserta KB terbanyak terdapat di

Kecamatan Sangir (74o/o) dan terendah di Kecamatann X Koto Sei Lasi (46%) Jenis

Pusat Kajian Pembangunan Wilayah dan Pedesaan - WP Padang



I nd i ka t or K e.r ej u ht e rau n llah,ut

konlrasepsi yang dipakai adalah suntik (54,44yo), susuk (22,78o/o), pil (14,79o/o),

AKDR (5,03%) dan lainnya (2,95o/o).

6) Jumlah tenaga keqa produldif di Kabupaten Solok adalah 37,14o/o. Berarti sebanyak

62,864/o lainnya tergantung pada tenaga kerja produktif tersebut. Proporsi terbesar

tenaga produktif terdapat di Kecamatan Kubung (42,96yo) dan terendah terdapat

diKecamatan X Koto Sei Lasi (24,03%). Dari tenaga kerja produktif (sudah bekerja)

tersebut tidak semuannya yang dapat memberikan bantuan keuangan pada

keluarganya. Di Kecamatan Lembang hanya 30o/o dari mereka vang memberikan

bantuan dan terendah di Kecamatan.lunjung Sirih hanyaTo/o.

7) Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Solok terdiri dari pertanian (57,670/o),

PNS/ABRI (17,670/o), dagang (74,5oh), industri kecil (10,33%) dan lainnya (6,34%).

Dari data tersebut terrgambar bahwa surnbangan sektor pertanian sukup tinggi

terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Solok.

8) Pada umumnya aksesibilitas penduduk terhadap kelembagaan ekonomi masih relatif

rendah. Aksesibilitas tersebut dianalisis terhadap kelompok tani, Penyuluhan

pertanian lapangan, koperasi unit desa, bannk rakyat Indonesia. Dari keempat

kelembagaan tersebut, aksesibiltas tertinggi adalah pada kelompok tani (46,240/o)

dan terendah pada Bank Rakyat.Indonesia (BRI) sebanyak 23,23o/o.

9) Komposisi pengeluaran penduduk masih didominasi oleh pengeluaran urtrft pangan

(69,35yo), untuk pendidikan (12,4o/o), untuk sandang (6,54yo), untuk kesehatan

(4,62yA dan transportasi (4,17o/o). Untuk beberapa kecamatan p€ndidikan sudah

menempati urutann kedua dalam komposisi pengeluarannya. Kecamatan kubung

disamping pangan, untuk pendidikan sudatr mencapai proporsi diatas 16%, demikian

juga kecamatan Lembang Jaya, Sei Lasi. Namun di Kecamatan Junjung Sirih,

Sangir, dan X Koto Singkarak, komposisi pengeluaran untuk pendidikan masih

relatif kecil (kurang dari 10%).

l0)Kondisi perumahan penduduk pada umumnya sudah cukup baik. Lantai rumah

penduduk pada umunya semen (6l,170/0), atap seng (97,83yo), dinding tembok

Pusat Kajian Pembangunan Wilayah dan Pedesaan - UNP Padang
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151,5o/'o), p€nerangan rumah dengan listrik 174,33yo), sumber air minum dari sumur

(54,33o,/o). dan pembuangan tinja ke kolam (38%). Dari data tersebut tergambar

bahrva jika dilihat kondisi perumahan penduduk maka kesejahteraan penduduk

sudah cukup tinggi. Kelemahan utama dalam hal ini adalah sumber air minum dan

pembuangan tinla yang belum sesuai dengan standar kesehatan.

I I )-f ingkat kesehatan penduduk pada umumnya relatif baik. Hal inni tergambar dari

-iumlah harri sakit penduduk yang relatif sedikit. Jumlah rata-rata hari sakit panas

sebcsar 9,03 per tahun, batuk 9,15 per tahun, dan pilek'7,48 hari per tahun.

Sedangkan rata-rata iumlah hari sakit asma 10,86 hari, dan sesak napas sebesar

10,74 hari.

l2)Secara umum perawatan balita sudah rrelatif cukup baik, hal ini terlihat dari

persentase yang telah menyusukan anak dan memberikannya makanan tambahan

(46,72o/o). Lama menyusui paling banyak antara I sampai dua tahun (62,37%). Bayi

yang telah mengikuti imunisasi BCG sebanyak 88,33o/o. Imunisasi DPT pada

umumnya sudah dilakukan sebanyak 3 kali (61,33o/o). Imunisasi Polio yang telah

dijalankan sebanyah 3 kali sudah mencapai 62,5yo, dan hepatitis yang telah

diimunisasi 3 kali sebanyak 52,670/o.

l3)Perilaku penyembuhan penyakit yang paling banyak dilalrukan oleh penduduk

adalah dengan mengobati sendiri (45,83o/o). Sebanyak 38,8Jo/o dari pendudukan

menyatakan sanngat sering berobat ke dukun jika sedang sakit dan relatif sedikit dari

penduduk yang berobat ke Puiskesmas. Hal ini terlihat bahwa 56,170/o dari penduduk

mennyatakan mereka jarang atau hanya kadanng-kadang saja berobat ke Puskesmas.

l4)Tingkat pendidikan Kepala Keluarga (KK) pada umumnya baru mencapai tamat

Sekolah Dasar (SD) yaitu mencapai 30,670/'0- sebesar 22,83o/o telah tamat SLTP,

sebanyak 17,84oA tidak tarnat SD, dan l69o lang tarnat SLTA. Tingkat pendidikan

istri pada umumnya juga masih tamat SD (34%), tamat SLTP sebanyak 20,83yo,

sebesar 20,33Vo tidak tamat SD, dan sebesar 13,670/o yang tamat SLTA. Dari data

tersebut diketahui bahrva komposisi tingkat pendidikan Suami pada umumnya sama

l)usat Kaliun Pembangztnan Wila.vah dan Pedesactn - LNP l'aelang
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saja dengan Isterinya. Namun tingkat pendidikan anak sudah relatif lebih baik

dibanding orans tuany'a. Sebesar 24,9o/o dari mereka sudah tamat SLTP, sebanyak

24,01o/o sudah tamat SLTA dan 40,42%o lainnya belum tamat SD dan tamat SD.

Bertitik tolak dari hasil temuan studi ini perlu ditindaklanyuti dengan merancang

beberapa upaya kebijaksanaan dengan fokus utama peningkatan kesejahteraan rakyat.

Secara umum ada dua level kebijaksanaan yang dapat direkomendasikan vaitu

kebijakan makro regional dan kebijakan mikro. Pada level makro regional kebijakan

yang sangat perlu dan bersitht me-ndesak untuk dirumskan Pcmda kabupaten Solok

adalah:

Pemda harus berupaya maksimal untuk merancang social planning yang bersifat

komprehensif. Rancangan tersebut harus difokuskan kepada indikator kesejahteraan

rakyat yang memperlihatkan performa kurang baik seperti diperlihatkan oleh hasil studi

ini. Indikator tersebut antara lain; (a) usia kawin yang masih relatif muda, (b)

aksesibilitas masyarakat yang masih rendah terhadap kelembagaan ekonomi, (c) Angka

goods services ratio yang relatif tinggi, (d) sumber air minum dan pembuangan tinja

yang belum sesuai dengan standar kesehatan. (e) tingkat pendidikan kepala keluarga dan

anggota keluarga yang masih relatif rendah. Melalui rancang:rn kebijakan ini diharapkan

terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata. Keadaan ini pada

gilirannya mampu mencipakan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik yang

merupakan prasyarat utama dalam menggerakan dan membangun partisipasi

masyarakat.

1) Kebijaksanaan peningkatan pendapatan masyarakat yang merupa.kan syarat utama

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijaksanaan ini harus

difokuskan kepada kelompok masyarakat yang kurang tersentuh oleh kebijakasanaan

pernbangunan pada era sebelumnya. Kelompok tersebut antara lain; petani kecil dan

buruh tani, usaha skala kecil termasuk industri kecil dan rumah tangga.

Kebijaksanaan ini harus diawali oleh political will dan ditindaklanjufi dengan

Pusat Kctjian Pembangunan Ll/ilayah dan Pedesaan - LINP Padang
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political action Pemda untuk memperioritaskan alokasi dana pembangunan dengan

porsi yang relatifbesar terhadap . target yang telah ditetapkan.

Rancangan kebijakan pada level makro regional harus dijabarkan menjadi

kebijakan mikro yang lebih konkrit dan operasional. Kebijakan tersebut antara lain:

I ) Untuk menjabarkan .social planning yang telah dirumsukan Pemda maka setiap

dinasiinstansi terkait harus membuat data base yang berkaitan dengan karakteristik

sosial budaya target group yang akan ditingkatkan ksejahteraanya.

2l Berdasarkan data base yang telah dimiliki oleh setiap dinas/instansi terkait ,maka

sctiap dinas/instansi harus menyusun program sosial kemasyarakatan yang lebih

konkrit dan operasional. Intinya, setiap program sosial tersebut harus menyentuh

kebutuhan nyata masyarakat sehingga dalam rentangan waktu tertentu terwujud

performa kesejahteraan yang lebih baik.

3) Berkenaan dengan peningkatan pendapatan masyarakaq setiap dinaV instansi terkait

harus memiliki konsep pengembangan usaha ekonomi masyarakat. lntinya adalah

upaya untuk melakukan institusional stengthening. Hal ini penting dilakukan

mengingat usaha skal mikro memiliki kelemahan yang berkaitan dengan aspek ini.

4) Pemda harus menetapkan target pencapaian peningkatan kesejahteran rakyal. Untuk

itu perlu ditetapkan kriteria dan standar pengukuran yang objehif dan terukur.
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BAB I
PENDAHTJLUAN

l.l Latar BelakangMasalah

Dalam era pelaksanaan otonomi daerah, ada dua aspek penting yang harus

dikritisi oleh setiap daerah. Pertama, menarik pelajaran dari t'enomena dan realita

pembangunan daerah selama era PJPT I, sehingga kekeliruan yang terjadi pada periode

sebelumnya tidak terulang pada periode pembangunan masa datang. Kedua- Upava

rraksimal yang harus dilakukan oleh setiap aparatur pemerintah daerah tingkat II,

terutanra sekali pada level Policy dccision ntuker untuk selalu berpikir kreatif dan

inovatif dalam menggali setiap potensi pembangunan

Pengalaman pembangunan nasional selama PJPT I sampai paruh pertama P.IPT II,

dari sisi pertumbuhan ekonomi memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Sebelum

krisis ekonomi, secara nasional setiap Pelita berhasil dicapai laju pertumbuhan ekonomi

rata-rata 5Vo per tahun. Namun pada sisi lainnya seperti ketimpangan, kemiskinan dan

pengangguran memperlihatkan hasil yang cukup memperihatinkan. Fakta inilah yang

pada hakekatnya menimbulkan gejolak sosial, ekonomi dan politik. Intinya adalah

tuntutan agar dalam proses pembangunan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diikuti

oleh perbaikan dalam aspek ketimpangan, kemiskinan dan p€ngangguran. Ketiga aspek

terakhir ini merupakan variabel strategis yang berpengaruh langsung terhadap tingkat

kesej ahteraan masyarakat pada wilayah tertentu.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata

menuntut paradigma pembangunan baru yaitu pembangunan berbasis kerakyatan.

Hakekat pembangunan berbasis kerakyatan adalah pemberdayaan ekonomi seluruh

kelompok inasy'arakat bukan sekeloriipok r-nasyarakat secara rriaksimal. lilplikasini'a,

rancallgarl kebijakan publik lrarus rnervakili ptet-ereusi seluruh tnasyarakat dengan basis

sumberdaya lokal.
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Dalam konteks pembangunan daerah, pengalaman pembangunan selama inr

menunjukan bahwa setiap daerah cenderung mengadopsi kebijakan pembangunan yan,q

bersifat sentralistik. Akibalnya, kebijakan pembangunan daerah selalu merupakan

duplikat kebijakan pembangunan nasional, yang pada gilirannya hal ini menyebabkan

kebijakan pengembangan sektor produksi di daerah cenderu:ng tidak mampu

menciptakan compural ive utlvunl a ges .

Kabupaten Solok yang merupakan kabupaten yang rclatif luas dan sebahagian

besar anggota masyarakatnya bergerak di sektor pertanian telah nrerumuskan berbagai

macam bentuk kebijkasanaan publik. Kebiiakan tersebut meliputi penuembangan

infrastruktur daerah, kebijakan pengembangan sunrberdaya nranusia dan kebijakan

pengembangan sumberdaya alam. Sampai seiauh mana seluruh kebiiakan tersebut

malnpu memberikan manfaat secara merata bagi seluruh masyarakat, sangat ditentukan

oleh; apakah kebijakan tersebut menyentuh kepentingan seluruh masyarakat (mewakili

preferensi seluruh masyarakat). Secara Iebih konlrit dapat dinyatakan apakah seluruh

kebijakan publik yang telah diimplementasikan oleh Pemda Kabupaten Solok mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang hanya terfokus kepada upaya

memacu pertumbuhan ekonomi daerah tanpa memikirkan aspek pe.rnbangrman lainnya

cenderung diikuti oleh terjadinya ketimpangan, kemiskinan dan penganggguran.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah pencapaiaan pertumbuhan ekonomi yang diikuti

oleh pemerataan, pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

merata. Dalam konteks pemikiran inilah, studi ini diperkirakan memiliki arti penting

dan bersifat strategis bagi pemerintah daerah Kabupaten Solok dalam menetapkan

kebijakan publik yang bernuansa kesejahteraan masyarakat.

1.2. Perumusan llasalah.

Bertitik tolak dari pokok-pokok pikiran yang diungkapkan pada latar belakang

masalah, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ; "Bagaimana keadaan tingkat
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kesejalrteraan masyarakat Kabupaten Solok dengan telah diimplementasikannya

kehijakan publik oleh Pernda Kabupaten Solok.

1.3. Tujuan dan Nlanfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Secara umLtfil penelitian bertujuan untuk rnengetahui keadaan tingkat

keseiahtcraan masyarakat Kabupaten Solok dan secara khusus bertujuan untuli

nrerrgctahui.

I Kcadaan kepcndudukan dan ketenagakerjaan di Kabupaten Solok.

2. Keadaan pcndidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Solok

3. Keadaan perumahan dan pemukiman masyarakat Kabupaten solok.

1.3.2. lVIa nfaa t Penelitia n

Studi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai input oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Solok terutama BAPPEDA, dalam merancang kebijakan pembangunan yang

mampu menciptakan pen ingkatan kesej ahteraan masyarakat secara merata.

1.4. Kerangka Pemikiran

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada wilayah tertentu, harus

didahului oleh pemilikan informasi yang maksimal tentang segala aspek yang terkait

dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut Secara konseptual, informasi

yang perlu dimiliki adalah indikalor kesejahteraan rakyat yang dapat dijadikan sebagai

ukuran, apakah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu

sebagai akibat diimplementasikannya kebrjakan publik pada rvilayah tersebut. Secara

ekonorni faktor penentu utama tingkat kesejahteraan adalah kernampuan masy'arakat

dalam menciptakan pendapa.tan pada periode tertentu. Oleh karena itu upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat berarti pemerintah harus terlebih dahulu melakukan

upaya peningkatan pendapatan masyarakal.
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Pada tingkat makro regional mungkin saja terjadi pertumbahan ekonomi sektoral

yang cukup signifikan, tapi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan rakyat yang

merata. I'lal ini mengindikasikan proses pembangunan yang hanya menguntungkan

sekelompok masyarakat. Perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat dapat direpresentasikan

oleh terjadinya perbaikan dalam aspek kependudukan dan ketenagakerjaan, pendidikan

dan kesehatan se(a perumahan dan pemukiman.

Asprek kc-pcndudukan dan ketenagakerjaan berkaitan dengan perubahan perilaku

ntasvarakat ke arah vang lcbih positit. Misalnya rerata jarak kelahiran antar anggota

keluarga. tingkat adopsi program KB dan rerata jam kerja per minggu, jumlah anggola

kcluarga _1'ang produktif dan tingkat ketergantungan. Sedangkan aspek pendidikan dan

kesehalan berkaitan dengan masalah kualitas terhadap kedua indikator tersebut. Dalam

hal perumahan dan pemukiman berkaitan dengan perbaikan kualitas perumahan dan

pemukiman. Alur pemikiran konseptualini dapat diskemakan pada gambar berikut.

Gambar l. Kerangka Konseptual Penelitian

ANALISIS

KESBJAI{TERAAN RAKYAT
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1.5. Metode Penelitian

5.I. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah kepala rumah tangga pedesaan y'ang rxenvebar pada

13 Kecamatan di Kabupaten Solok. Penarikan sampel penelitian dilakukan atas dua

tahap yaitu penetapan sampel rvilar,ah dan sampel rurnah tansqa Dalam prosesn-va,

penetapan sampel rvilavah dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama,

ditetapkan kecamatan contoh. Asar kecamatan terpilih merrakrli rariasi tingkat

perkembangan kecamalan maka Kabupalen Solok dikelompokan atas ti{ra s'ilavah

1'aitu rvilay'ah Utara (relatrf ntaju). Selatan ( rclatrf tertins'tal) dan'l'engah (relatil'

kurang maju). Berdasarkan pengelomgnkan rvilayah dengan teknik purprxive

,sampling. Melalui teknik ini ditetapkan 40% dari total kecamatan yang ada di

Kabupaten Solok. Dengan demikian ada 6 kecamatan yang ditetapkan sebagai

sampel penelitian. Kecamatan tersebut adalah: (1) Kecamatan .lunjung Sirih, (2)

Kecamatan X Koto Singkarak (3) Kecamalan Kubung, (4) Kecamatan Lembang

Jaya. (5) Kecamatan Sungai Lasi, dan (6) Kecamatan Sangir. Pada tahap kedua,

ditetapkan desa contoh dengan reknik purposive sampling. Dengan leknik ini

ditetapkan 5 desa pada setiap kecamatan contoh. Dalam prosesnya desa yang dipilih

juga dikelompokan atas tiga kelompok yaitu desa maju, sedang dan tertinggal.

Pengelompokan dilakukan dengan tujuan agar desa contoh mervakili variasi tingkat

perkembangan desa. Berdasarkan pengelompokan tersebut ditetapkan 30 desa

yang dijadikan sebagai contoh. Sedangkan sampel rumah tangga ditetapkan

sebanyak 20 rumah tangga pada setiap desa contoh. Dengan dernikian ada 600

rumah tangga yang ditetapkan sebagai contotr-

5.2. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data

primer terdiri dari indikaror kesejahteraan rakyat yaitu kependudukan clan

ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman.. Data tersebut
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drkurnpulkan dengan teknik survey melalui wawancara langsung dengan rumah

tangga contoh. Sedangkan data skunder yang diperlukan antara lain data vang

berkaitan dengan kondisi 'ivilayah masing-masing desa conloh. Data tersebul

dikumpulkan rnelalui teknik observasi dokumentasi.

5.3. Teknik Analisis

Sesuai dengan tujuan studi ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis

descriptive quontitative. Dalam prosesnya semua variabel penelitian dideskripsikan,

ditafsirkan dan implikasi hasil analisis terhadap upaya peningkatan kesejahteraan

rakyat.
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BAB II
GANIABARAN UMTTN{ WTLAYAH PENELITIAN

2.1. Pendahuluan

Tinukat kesejahteraan masyarakat pada lvilayah tertentu dipengaruhi oleh

kuantitas dan kualitas sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh wilayah tersebul.

Secara unrunl suntbcrdat'a pernbangunan terdiri dari sumber daya alam, sumber daya

manusia dan sumber daya modal. Ekonom Klasik (Adam Smilh) berpandangan bahwa

rvilavah dengan kandungan sumber daya alam yang lebih banyak cenderung memiliki

kinerja pembangunan yang relatif baik. Namun dalam perkembangan pemikiran

berikutnya, sumberdaya alam bukan merupakan faktor penentu utama kineqa

pembangunan, melainkan sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan

faktor yang bersifat aktif dan strategis. Merekalah yang mengelola dan

mengkombinasikan sumberdaya pembangunan lainnya dalam upaya mencapai kinerja

pembangunan ),ang diinginkan (pertumbuhan, pemerataan, kesempatan kerja yang

trnggr dan stabiltas harga). Sedangkan surnberdaya modal termasuk sumberdaya yang

bersifat pasif. Sumberdaya ini tercipta melalui kreativitas dan inovatifitas sumberdaya

manusla.

Ketimpangan kinerja pembangunan antar negara/wilayah yang terjadi dewasa ini

lebih ditentukan oleh terjadinya ketimpangan kualitas srmberdaya manusia, bukan

ditentukan oleh ketimpangan pemilikan sumberdaya alam. Implikasinya adalah bahwa

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya yang betkaitan langsung

dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia dengan

kualitas yang semakin tinggr diperkirakan mampu menghasilkan kebiiakan publik

(Pemda) dengan arah dan pola yang jelas. Tujuan akhirnya adalah penciptaan

kesejahleraan masyarakat yang semakin ti n ggi (Soc i ul WelJhr eMat imui zat i on). Dalam

konteks pembangunan rvilayah, kebijakan publik dapat berupa kebijakan pengemban,ean

sunrberdal.a manusia, kebilakan pengembangan sunrberdaya alam dan kebiiakan
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pengembangan infrastruktur. Sampai sejauh mana aktualisasi ketiga kebiiakan tersebut

ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya modal (lihat gambar 2 1. Uraian berikut

mengemukakan deskripsi singkat mengenai sumberdaya alam, sumberdava manusia

dan sumberdaya modal di rvilayah Kabupaten Solok. Informasi ini memiliki implikasi

penting bagi Pemda Kabupaten Solok dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakaVrakyatnya.

KESEJAH
TERAAN
MASYAR
AKAT

YA MODAL

Gambar 2. Kebijakan Publik dan Kaitannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat

2.2 Kondisi dan Potensi Sumberdaya Alam

Wilayah Kabupaten Solok termasuk kabupaten yang cukup luas di Propinsi

Sumatera Barat. Secara astronomis u,ilayah ini terletak antara 0" 32' 45" LS dan 101"

27' 41"BT. Sebelah utara rvilayah ini berbatasan dengan Kabupaten l-anah Datar.

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Sebelah Barat dengan Kodya Padang

dan Sebelah Tirnur dengan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

I

KEBIJAKAN
PEMDA:

(PENGEMBANGAN)

SUMBERDA}'A
ALAI\{

SUMBERDAYA
MANUSTA

INFRASTRUK=
., -'TUR,''
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Wilayah Kabupaten Solok dengan luas 7.084,20 km2 terd.iri dari l4 kecamatan

dengan rincian penggunaan lahan seperti diperlihatkan oleh Tabel berikut.

Tabel2.l
Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Solok Tahun 1998

No Jenis Pengqunaan Luas ('/r)
I Iahan Sawah 4,51
) Pekarangan/Bangunan 2,02

J Tegal\Kebun 4,96
4 l-adanry'Huma 3,35

5 Pengembalaan/Padang R umput 2,10
6 Tidak Digarap 1.23

7 Hutan Rakyat 71.28

8 Hutan Negara 43,&B

9 Perkebunan 6,79
10 Kolam 0,09
1l lain-Lain 19,79

Jumlah 100

Sumher: Solok Dalam Angkt 1999-

Tabel 2. 1 memperlihatkan sebaran penggunaan lahan untuk menunjang

kehidupan masyarakat di Kabupaten Solok. Tingkat optimalitas penggunaan lahan

untuk setiap jenis penggunaan berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan. Data pada Tabel 2. I menunjukkan bahwa Iahan yang

belum dimanfaatkan masih relatif luas, sekitar 21,02o/o dari total lahan- Jika lahan

tersebut tidak layak rmtuk dikembangkan dalam menghasilkan berbagai macam

komoditas, secara ekonomis tidak menimbulkan dampak yang cukup berarti terhadap

produktivitas daerah. Namun sebaliknya jika lahan tersebut layak untuk menghasilkan

dan atau menunjang kehidupan masl,arakat diperkirakan lahan -vang belum

dirnanlaatkan tersebut akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah. Oleh karena itu

pengkajian terhadap lahan yang belum dimanfaatkan sangat diperlukan sehingga

diperoleh informasi terrtang kendala dalam proses pemanfaalannya dan alternatif

pemecahan yang bisa dilakukan.

Pusat Kajian Pembangunan Wiloyah dan Pedesaon - UNP Padang 2-3



I n d i ku I t r K c.s c1 u ht a ru un I lu k-t'u t

Porsi lahan lainnva yang perlu dikritisi adalah lahan Flutan Negara dengan porsi

,+3,38%. Dibandingkan dengan jenis penggunaan Iahan lainnya ternyata jenis

penggunaan lahan ini paling luas. Pertanyaan yang perlu dicermali adalah, "sampai

sejauh mana ntanfaat ekonomis yang dihasilkan hutan negara tersebut dapat dinikmat'i

oleh se.luruh lapisan masvarakat?. Pada satu sisi Flutan Negara diperkirakan cukup

ban,""ak menghasilkan komoditas dengan nilai ekonornis 1'ang relatif tinggi. Namun

pada sisi lain kontribusi sub sektor kehutanan terhadap Jrmbcntukan PDRB Kabupaten

Solok relatif kecil (rerata hanva l.-l60l, preriode 199-5 - 1998) Cukup banyak

kenrungkinan [aktor rang berada dibelakarrg data tersebut. (l) Dari total hutan negara

yang ada di Kabupaten Solok sebahagian besar mungkin merupakan area TNKS. Areal

ini lebih banyak memberikan manlaat jangka panjang dalam bentuk kemampuannya

dalam menghirup C.O2 akibat polusi yang sebahagian besar dihasilkan oleh negara

maju. (2) Kemungkinan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaara-n hutan yang

dimilikl (3) Pemanfaatan hutan yang terjadi secara liar dan tidak terkendati Akibatnya

aliran pendapatan yang dihasilkan jatuh ke kelompok masyarakat tertentu sehingga

tidak memberikan manfaat apapun terhadap Pemerintah Daerah.

Porsi penggunaan lahan yang mampu menciptakan aliran pendapatan langsung

kepada masyarakat adalah lahan sawah, perkebunan/kebun/tegal dan ladang. Dari

ketiga jenis penggunaan lahan tersebut ternyata lahan perkebunan paling luas (6,79%).

Namun kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Solok relatif kecil

(rerata hanya 5t3o/o periode 1995 1998) jika dibandingkan dengan sub sektor tanaman

pangan (rerata 24,960/o) dengan porsi pemanfaatannnya seluas 4,51o/o dari total luas

lahan. Pemanfaatan lahan yang menciptakan aliran pendapatan langsung kepada

masyarakat diperkirakan masih memiliki peluang dalam peningkatan optirnalitas

pemanfaatnnya. Arah kebijakan harus dengan visi dan paradigma baru yairu

pengembangan sektor pertanian dengan sistem agribinis. Melalui sistem ini diharapkan

dengan input yang sama dapat dihasilkan nilai tambah produksi yang maksimal. Pada
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gilirannya hal ini, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pendapatan.

Sumberdaya alam lainnya yang diperkirakan memberikan dampak ekonomi

terhadap kesejahteraan masyarakat dan Pemda Kabupaten Solok adalah sumberdaya

danau ( 4 buah danau) Bagi Pemda Kabupaten Solok sumberdaya danau merupakan aset

daerah yang cukup ptoduktif jika optimalitas pemanfaatannya relatif trnggr. Bentuk

konkrit pengembangannya adalah menjadikan sumberdaya danau sebagai objek

wisata. Selama ini kelihatannnya memang beberapa danau di Kabupaten Solok telah

difungsikan sebagai objek rvisata. Namun bila diamati lebih jauh ternyata

pemanfaatannya belum mendapat sentuhan kebijakan yang maksimal sehingga danau

Singkarak dan Danau Diatas/Dibawah hanya berfungsi sebagai objek wisata secara

alamiah. Hal ini diindikasikan oleh masih relatif kecilnya kontribusi sub seklor Hotel

dan Restoran terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Solok (Hotel rerata hanya

0,00750 dan Restotan rerata 0,79o/o periode 1995 - 1998). Data ini memberikan

implikasi terhadap Pemda Kabupaten Solok untuk berupaya secara maksimal dalam

merumuskan rencana strategik pengernbangan sumberdaya danau sebagai objek wisala.

Output akhir yang diharapkan dari upaya ini adalah relatif meningkatnya nilai tambah

yang dihasilkan srmberdaya danau sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan

produktivitas daerah sekaligus memberikan dampak langsung terhadap pengembangan

aktivitas ekonomi masyarakat (melalui keterkaitaninput - output).

Bagi masyarakat di sekitar danau diperkirakan sumberdaya danau cukup

memberikan dampak ekonomi yang relatif tinggr. Masyarakat lokal telah memanfaatkan

danau sebagai sumber mata pencaharian. Salah satu produk danau Singkarak yang

sangat populer adalah ikan bilih. Narnun produk tersebut hanya diiual dalam bentuk

mentah tanpa adanya proses pengolahan. Akibatnya nilai ikan danau relatif rendah. Ke

depan yang diharapkan adalah kebijakan tmtuk menjadikan ikan danau sebagai input

dalarn menghasilkan produk agroindustri sehingga tercipta nilai tambah yang relatif

tinggi. Fenomena ini harus disikapi oleh Pernda Kabr.rpaten Solok dengan melakukan
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"Economic l/aluation" terhadap sumhrdaya danau. Melalui pengkajian tersebut cukup

banyak informasi 1'ang diperoleh, antara lain tingkat benefit danau bagi masyarakat

lokal, kendala, tantangan dan peluang pengembangan sumberdaya danau sebagai

sumber mata pencaharian masyarakat lokal.

2J. Kondisi dan Potensi Sumberdaya Mansusia

Sumberdava manusia menempati posisi sentral dan strategis dalam percepatan

proses pembangunan suatu wilayah. Secara kuantitas , dari sisi permintaan merupakan

pasar yan-rr sangat potensial, sedangkan dari sisi penawaran akan dapat meningkatkan

penawaran tenaga kerja. Namun peran yang sangat bersifal strategis tersebut menjadi

tidak memiliki arti jika kualitas SDM tidak sesuai dengan kondrsi yang diinginkan.

SDM yang semakin berkualitas merupakan mesin penggerak pembangunan, sebaliknya

SDM dengan kualilas yang rendah merupakan beban pembangunan.

Konsep a manusia meliputi seluuh karaktersitik yang melekat pada

sumberdaya manusia itu sendiri, baik aspek jumlah, aspek kualitas ( pendidikan,

keperibadian, sosial budaya, sikap mental) maupm aspek mata pencahariarmnya. Tabel

berikut ini mendeskripsikan beberapa karakteristik zumberdaya manusia di Kabupaten

Solok periode 1995 - 198.

Data pada Tabel2.2 menunjukan beberapa karakteristik penting sumberdaya

manusia di Kabupaten Solok. Dari segi kuntitias ternyata mempertihatkan terjadinya

peningkatan selama periode analisis. Namun pertumbuhannya masih di bawah lVo per

tahun. Pada tahun 1997 perhrmbuhannya hanya 0,70yo, pada tahun 1998 naik menjadi

0,83%. Angka pertumbuhan yang relatif rendah mungkin merupakan outpuf dari

keb.iakan kependudukan baik secar nasional maupun secara regional. Ke depan angka

pertumbuhan penduduk yang relatif rendah harus selalu dipertahankan dengan dasar

pemikiran: (l) pertumbuhan kuantitas penduduk yang rendah diharapkan diikuti oleh

perturnbuhan ku,alitas yang relatif tinggi; (2) perturnbuhan penduduk yang rendah tidak

membebani sumberdava alam lokal sehingga kelestarian linckurngan ralatif teriamin.
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Relatif rendahnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok pada sisi lain memberikan

dampak positif terhadap daya dukung sumberdaya alam. Buktinya, angka kepadatan

penduduk di Kabupaten Solok masih relatif rendah (lihat Tabel 2). Angka kepadatan

penduduk yang rendah sangat memberikan peluang kepada setiap anggota masyarakat

untuk meman'faalkan sumberdaya alam tersebul secara optimal. Optimalitas

pemanfaatan sumberdaya alam pada gilirannya diperkirakan dapat meningkatkan

kesej ahteraan an ggola masvarakal.

Dalam hal sek rasio data pada Tabel 2.2 memperlihatkan relatif banyaknya

jumlah penduduk perempuan dibanding jumlah penduduk laki-laki. Selama periode

analisis kelihatannya rasio tersebut relatif stabil. Namun data ini dapat memberikan

implikasi terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Bagr daerah pedesaan penduduk

laki-laki cenderung lebih produktif dibanding penduduk perempuan. Disamping itu juga

perlu diwaspadai bahwa pandangan masyarakat pedesaan yang menganggap penduduk

perempun merupakan tanggung jawab penduduk lakilaki. Akibatnya sangat perlu

disosialisasikan konsep kesetaraan gender.

Karakteristik sumberdaya manusia lainnya yang memberikan implikasi cukup

pentlng adalah strukhr umur penduduk dan angka ketergantungan. Berdasarkan

struktumya ternyata umur penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibanding

penduduk usia muda. Jika umur usia produktif secara riel dapat melakukan aktivitas

ekonomi akan memberikan dampak langsung terhadap produktivitas daerah. Hal ini

sangat dimrmgkinkan oleh keadaan lairmya yang mernmjukkan bahwa tingftat kepadatan

penduduk Kabupaten Solok termasuk relatif rendah- Mioy", masih tinggi peluang bagi

setiap anggota masyarakat rmtuk memmfaatkan limpahan sr:rnberdaya alam yang

tersedia. Namun yang perlu dir,vaspadai adalah agar proses pemanfaatan sumberdaya

alam tersebut tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.
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Trbel2.2

Karakteristik Sumberdaya Manusia di Kabupaten Solok Tahun l99s - 1998

Sttmber: Solok Dalatn Angku 1999.

No Karalreri stik Smberdaya
Manusia

I 995 1996 1997 r998

I Jumlah 449.721 455.777 458.967 462.772
2 Sek Ratio 93,1 8 93,31 93,45 93,99
3 Kepadatan (org/l(m2) 65,32 64,79 64,34 63,49
4 Usia0 -14(%) 40.06.91 38,00 40,00 36.00
5 Usials-64(%) 54,97 56.09 53,06 56,92
6.

7
Usia (>65 :%)
Angka Ketergantungan

7,03

82

5,91

78

6,04
85

7,08
76

8 Pendidikan (%):
I Tidak Tamat SD
2 Tamat SD
3 Tamat SLTP
4 Tamat SLTA
5 famat PI

52,50
28,1 5

I 1,85

6,03
0,84

53,16
26,97
12,35

8,41

1,02

51,78
27,09
14,36
8,72
1.92

44,34
27,95
14,67
9.66
2,09

9

l0

Tingkat Partisipasi pendidikan
ISD
2 SLTP
Mata Pencaharian:
I Pertanian
2 Pertambangan
3Industri
4 Listrik Gas dan Air
5 Konstruksi
6Perdagangan
7 Komunikasi
SKeuangan
9 Jasa

99
49

97
50

94
52

702s
1,09
1,93
0,10
3,28

I1,38
2,95
o,l4
8,88

91

53

68,71

0,89
7,57
0,09
2,66

11,34
2,93
0,26

I1,58
1t Ketenaga Ke{aan.

1. Pengangguran terbuka
2. Rerata Jam Ker per minggu

2,42
3l.81

2,93
30,81

12 Kesehalan
l. Bayi lahir hidup
2. Bayi lahir mati (per 1000

kelahiran)
3. Kematian ibu (per 1000

melahirkan)

6.184
96

(15,29)
29

(4,61)

8.262
107

(12,78)
27

(3.23)

7.986
94

(t 1,63)
22

(2,72)

8.232
85

(10,22)
23

(2,77)
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Aspek penting berikutnya yang diperlihatkan oleh data pada Tabel2.2 adalah

telah terjadinya perubahan struktur penduduk selama periode analisis. Penduduk usia

produktif dan usia tua terjadi peningkalan dan pada saat yang sama penduduk usia

muda mengalami penurunan. Data ini dapat memberikan indikasi terhadap dinamika

kependudukan.

l. Perubahan struktur umur penduduk mengindikasikan telah semakin membaiknya

kualitas kesehalan penduduk dan pada gilirannya menyebabkan semakin tingginya

usia harapan hidup masyarakat. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya

penduduk usia tua di Kabupaten Solok selama periode analisis.

2. Penduduk usia tua yang semakin meningkat menimbulkan implikasi ekonomi

berikut: (a) Kecenderung perilakunya lebih bersifat konsumtif ketimbang perilaku

produktif. (b) Oleh sebab itu mereka cenderung mengeruk tabungan masa lalu untuk

memenuhi konsumsi sekarang. Kedua kecenderungan perilaku tersebut

mengakibatkan relatif rendahnya kesejahteraan mereka karena masyarakat pedesaan

relatif kunang merniliki persiapan dalam menghadapi masa tua.

3. Kecenderungan meningkatnya unur usia produktif mengakibatkan relatif rendahnya

angka ketergautungan di Kabupaten Solok.

Dalam hal pendidikan ditemukan kondisi sumberdaya manusia yang masih

belum menggembirakan. Keadaan ini diindikasikan oleh jenjang pendidikan yang

mampu ditamatkan dan tingkat partisipasi pendidikan Ditemukan masih relatif

tingginya jumtah anggota masyarakat yang tidak tamat SD (remta 50,45o1o selama

periode analisis) dan yang tamat SD rerata hanya 28,21Yo, sedangkan angka partisipasi

pendidikan SD relatif tinggi-. Angka partisipasi pendidikan mengukur jumlah penduduk

usia SD yang masuk SD periode tertentu. Artinya, jika mereka duduk di kelas tiga SD

pada tahun tertentu mereka sudah termasuk dalam kategori penduduk yang berpartispasi

pada jenjang pendidikan tersebut. Akibatnya, mungkin saja terjadi, pada satu sisi angka

partisipasi pendidikan SD tinggi, disisi lain jumlah yang tidak tamat SD juga relatjf

tinggi. Fenomena ini mencerrninkan relatif tingginya angka putus sekolah (drop out )
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pada SD. Dperkirakan golongan masyarakat tersebut hanya mampu bekerja di sektor

primer dengan produktivitas dan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Mereka pada

utnutnnya tidak memiliki aksesibilitas terhadap ; (a) sektor industri dan Jasa (sektor

modern), (b) sumber permodalan, (c) memiliki rerata jam kerja per minggu yang relatif

rendah (setengah pengangguan). Iniplikasi akhir dari semua fatla ini adalah mereka

cerrticrurrg iridup ticiigarr tirigkai kesejahieratui yatits rciaiil retdah. Untuk keluar riar:i

situasi ini, Pemda Kabupaten Solok harus mengetahui secara ahnat kelompok

ttrasvarakat tersebut. Inforrnasi ini sangat bennanfaat dalam upaya memberikan

kctcrampilan-kctcrampilan khusus sehingga mereka dapat meningkatkan produkti',i',as

dan aksesibilitasnya terhadap sektor offfarm .

tr-r...1. :---'.--- J:.1:1-.- - l-1-:l- rl----l /O'tTA f--- nT\ :.--- .-- -'1-rJ[rul( Jtrrua[lg prilurulKail yalrg ltrulil rurBgl \or-rr\ uarl r[, JuBa lnasrn

memperlihatkan relatif rendahnya jumlah masyarakat yang mampu menamatkan

pendidikan SLTA (rerala 8,21yo) dan PT rerata l,17yo.

lnformasi tainnya adalah jumlah penduduk yang mampu menamatkan

pendidikan SLTP. Selama periode analisis rerata hanya l3,3lo/o. Angha ini sejalan

dengan tingkat partisipasi pendidikan SLTP rerata 519t, pada periode yang sama. Kedua

besaran angka tersebut jauh lcbih rendah dibanding Kota Sawahlunto dengan peric,.dc

yang sama. Jika dikaitlian dengan progrcm w'ajib belajar 9 tahun, dapat dikatakan

bahwa fakta tersebut merupakari tantangan bagi Pemda Kabupaten Solok. A.r-tirry4

Pemda harus berupaya maksimal sehingga dapat diwujudhan tingkzt partispasi

pendidikan yang relatif tinggr.

Fenomena di atas kelihaiannya sangaL eraL hubungaffrya dengan aktivitas

^I-^-^-i -. l,:l-^f^l^ ^r^t 
-^^-.^-^l--. 

(t^l-^L^-:^- l-^-^- 
-^--^-l-^t9^UUUIlil yallB lllallrlru urlr'clura ur(,rr lxa]]ala^at. otualrraBrilrr t trDan alrB,BUra rrrasyara^at

iiiasiii bergerak rii sektor peftaiiiaii ( rerata 69,48 perio,ie i99i - i998). Reiatif tiiiggiiiya

jumlah anggota masyarakat yang bergerak di sektoi- pertanian juga diikuti olch rclatif

tingginya kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Solok

(37,42a periode 1995 - 1998). Relatif tingginya niasyarkal yang bergerak cii sekior

peiianian lcbih ban'vak disebabkan oleh. (a) kondisi alamiah Kabupaten Solok.
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Scbahagian bcsar anggota masyarakatnya berdomisili di pedesaan dengan mata

pencaharian utamanya usahatani. (b) keterbatasan kemampuan masyarakat

mengembangkan sektor off fam- Implikasinya, usaha meningkalkan kesejalrteman

masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di pedesaan.

Arah pengembangan yang diharapkan adaiah pertanian dengan sistem agribisnis.

ivisiaiui sisiem ini diperkirakan mampu merangsang sektor off farm sekaligus

men ghasi I kan ni I ai tam bah,van g rel atif tinggi.

Sektor usaha lainnya yang diharapkan perkembangannya pada nrasa datang

adalah industri dan jasa. Pada sektor industri ditemukan rerata sebanyak 1,759/ojumlah

penduduk yang bekerja pada sektor tersebut, tapi diikuti oleh kontribusi sektoral rerata

8,78o/o periode 1995 - 1998). Dibandingkatr dengan daerah iain selxrti Kabupalen

Padang Pariaman (rerata I3,58% pada periode yang sama) ternyata kontribusi sektor

industri Kabupaten Solok relatif rendah. Hal ini mencerminkan masih rendahnya

produktivitas industri di Kabupaten Solok Produktivitas yang relatif rendah

kelihatannya tersebut disebabkan oleh ICOR seklor industri di Kabupaten Solok yang

relatif tinggi yaitu sebesar 4,49 periode 1993 - 1997. Angka ini mencerminkan sektor

industri yang diwarnai oleh inefsiensi dalam proses produksi. Oleh karena itu upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor ini harus dilakukan melalui upaya

peningkatan efisiensi produksi sehingga tercipta nilai tambahyang relatif tir,ggl.

Jika ditelusuri perubahan per tahun kelihatannya telah terjadi perubahan

komposisi angkalan kerja sektoral di Kabnpalen Solok. Ternyata diternukan bahwa

angkatan kerja yang bekerja di seklor primer ada kecenderungan terjadinya penurunan (

dai 71,34 7o tahrm 1997 menjadi 69,70Yo tahrm 1998) dan demikian juga halnya

dengan sektor skunder (2,A3o/'o tahun 1997 menjadi 1,55 tahun i998). Namun porsi

angkatan kerja pada sektor tersier te{adi peningkatan ( 26, 630,/0 tahun 1997 menjadi

28,77s/o tahun 1998). Peningkatan porsi anskatan kerja pada sektor tersier

mencenninhan terjadinya penirrgkatan aksesibilitas angkatan keqa pada sektor moderir.
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Kondisi ini diharapkan terus terjadi pada masa mendatang dengan porsi yang lebih

besar karena perubahan tersebut masih dalam angka yang relatif kecil.

Karakteristik sumberdaya manusia yang clianggap penling dan signihkan

pengaruhnya terhadap kinerja perekonomian daerah adalah ketenagakerjaan dan

kesehatan. Tingkat pemant'aatan sumberdaya manusia pada w-ilayah tertentu

dicerminkan oleh tingkat pengangguran yang terjadi pada wilayah tcrsebut- Di

Kabupaten Solok pada tahrm 1997 ditemukan sebesar 2,42Vo angl<atan kerja yang tidak

bekerja. Angka ini naik menjadi 2,93o/o pada tahun 1998. Peningkatan jumlah

penganggwan terbuka mungkin disebabkan oleh rendahnya kineda perekonomian

nasional sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi yang juga merembes kepada

perekonomian claerah. Porsi angkatan kerja yang tielak bekerja sekaligus mereka tidak

punya penghasilan dan pada gilirannya kelompok masyarakat tersebut relatif tidak

mampu memenuhi kebgtuhan dasat seh'ingga fingkat kesejahteraannya relatif tendah.

Fenomena ketenagakerjaan yang harus mendapat perhatian serius dari Pemda

Kabupaten Solok adalah reratajam kerja per minggu- Pada tatnm 1997 dt Kabupaten

Solok rerata jam kerja hanya 31, 8l dan tahun 1998 turun menjadi 30,81. Rerata jam

kerja per minggu relatif jauh dari standar minimal yaitu 35 jam per minggu. Besaran

angka ini menunjukkan bahwa angkatan kerja yang bekerja termasuk kategori tenaga

kerja setengah penganggurarl Akibatnya, produktivitas dan pendapatan mereka relatif

rendah. Rendahnya rerata jam kerja per minggu diperkirakan dikontribusi oleh

angkatan ke{a pada setlor primer terutama sekali usaha pertanian. Oleh katena itu

upaya peningkatan rerata jam kerja per minggu harus difohuskan pada sektor usaha

pertanian. Upaya kearah itu harus dimulai dengan jalan memberikan pernahaman

kepada masyarakat rnengenai pentingnya peman-faatkan rvaktu secara rnaksirnal

sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produlitivitas dan pendapatan'

Kesehatan merupakan variabel utama lainnya yang sangat erat kaitannya dengan

kesejahteraan masyarakat. Kesehatan cukup berpengaruh terhadap produktivitas dan

pendapatan masyarakat. Secara konsepsional indikator kesehatan penduduk dapat
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dilihat antafa lain dari jumlah bayi lahir hidup dan mati serta jumlah kematian ibu

nrerahirkan per 1000 penduduk. Dilihat dari ketiga besaran tersebut ternyata bayi lahir

mali per 1000 kelahiran terjadi penurunan dan jumlah kematian ibu melahirkan juga

ntengalanti penurunan selama periode analisis' Hal ini mengindikasikan beberapa hal;

(a) semakin tinggrnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehalan sehingga

mereka memiliki kepedulian dalam pemeliharaan kesehatan. (b) diperkirakan semakin

cukupnya sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Solok'

2.4. Kondisi tlan Potensi Sumberdaya Modal

Peningkatan dan pengembangan sumberdaya modal dalam era otonomi daerah

rnerupakan tantangan yang cukup berat bagi setiap daerah' Ke'depan setiap daerah

sangat dituntut kemampuannya dalam menciptakan dana pembangunan yang berasal

dari penggalian dan pengembangan sumberdaya pembangunan daerah itu sendiri' Tanpa

adanya kemampuan tersebut diperkirakan terjadi penunman social welfare'

Peningkatankesejahteraanmasyarakatharusdidasariolehkebijakanpublik

(Pernda) yang mampu menyartuh selrruh aspek kehidupan dan lapisan masyarakal'

Kebijakan tersebut secara umum meliputi; (1) kebijakan pengembangan sumber-daya

manusia, (2) kebijakan penge,mbangan sumberdaya alam dan (3) kebijakan

pengembangan infrastruktur sosial ekonomi'

Kebijakanpenge,mbangansumberdayamanusiadikonsepsikansebagaiupaya

setiap pemerintah daerah daram meningkatkan kuaritas sumberdaya manusia itu sendiri

(dengan indikator antara lain pendidikan dan kesehatan)' Demikian juga halrrya dengan

pengembangan sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi' Pengembangan

sumberdaya alam tujuannnya lebih diarahkan kepada upaya pelestarian sumberdaya

alam itu sendiri, sehingga pemanfaatan sumberdaya alam dalam rnenciptakan aliran

pendapatan tidak mengganggu kelestarian linglrungan' Sedangkan pengembangan

infrastruktur sosial ekonomi bertujuan untuk membangunan Sarana dan prasarana yang

berfungsi sebagai penunjang aktivjtas sosial ekonomi mas-varakat' Sampai sejauh mana

PusatKajianPembangunanWilayahdanPedesaan-(NPPadang
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Pemda mampu mengaktualisasikan ketiga kebijakan tersebut dapat dilihat dari seberapa

besar anggaran pembangunan yang ada dan dialokasikan terhadap ketiga aspek tersebut.

Anggaran pembangunan pada suatu daerah bersumber dari dana yang berasal

dari daerah itu sendiri (Pendapatan Ali Daerah) dan transfer dari pemerintah pusat dan

propinsi. Bagi Kabupaten Solok sumberdana pembangunan daerah yang diarahkan

kepada pengembangan SDA, SDM dan Infrastruktur sangat didominasi oleh transfer

dari pernerintah pusaUproprnsi. Tabel berikut mengambarkan kemampuan Pemda

Kabupaten Solok dalam menciptakan dana pembangunan (sumberdaya modal).

Tabel2.3

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 1998/1999

No Penerjm aarv?engel uaran Jumlah (Rp 000)

I PAD 2.137.849,00

2 Transfer Dana dari Pusat/Propinsi 50.643.079.00

3 Penerimaan Daerah 66.065.035.00

4 Pengeluaran Rutin 33.240.864,00

5 Pengeluaran Pemban gunan 23.213.301,00

Sumber. Kab. Solok Dalam Angka Tahun 1998

Gambaran data pada Tabel 2.3 memperlihatkan masih relatif rendahnya

kemampuan Pemda Kaupaten Solok dalam menciptakan dana pembangunan yang

berasal dari penggalian dan penggalangan dana daerah sendiri. Dari total penerimaan

daerah, sebahagian besar (76,660/o) dikontribusi oleh transfer dana dari pusat/propinsi.

Sedangkan PAD hanya mernberikan kontribusi sebesar 3,24Vo. Akibatnya sebahagian

besar pengeluaran pembangunan (45,84o/o) dibiayai oleh dana dari pusat/propinsi dan

PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 9,20o/o. Demikian juga halnya dengan

pengeluaran rutin, han,v-a sebesar 6,430/o yang dapat dibiayai oleh PAD, sisanya

dikontribusi oleh sumber penerimaan lainnya.

Data di atas mengindikasikan relatif tingginya tingkat ketergantungan fiskal

Kabupalen Solok dalam meningkatkan kinerja pernbangunan daerah. Dikaitkan dengan
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pelaksanaan konsep otonomi daerah, hal ini harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh

Pemda, sehingga gambaran kelabu tersebut dapat dirubah dengan pencerahan dalam

bidang keuangan daerah.

Gambaran lain dapat dilihat dari total anggaran pembangunan yang dialokasikan

urttuk pengembangan SDM, SDA dan Infrastrukur di Kabupalen Solok.

Atokasi Anggaran *"#r:Jr';'"n Di Kabupaten Sotok
Pada Pelita IV, V dan VI

No Pengembangan Pe.lita IV (%) Pelita V (%) Pelita VI (9'o)

1 Sumberdaya

Manusia

42 )77 31,17 29,64

2 Infrastrultur 34,25 47,03 49,99

3 SumberdayaAlam 22,98 21,80 21,38

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka (Beberapa Penerbitan: Diolah)

Data pada Tabel 3 mernperlihatkan bahwa alokasi dana pembangunan yang

ditujukan untuk pengembangan SDM menunjukan persentase yang semakin menunrn.

Pada Pelita IV sebesr 42,'l7o/o, pada Pelita V dan VI turrm menjadi 73,17o/o dan

29,650/o. Penurunan alokasi anggaran pembangunan pada seklor pengembangan SDM

dibanding Pelita V dan VI mungkin disebabkan relatif tingginya tuntutan

pengembangan SDM pada Pelita IV tersebut, seperti pengembangan sarana dan

prasarana pendidikan dan kesehatan. Namrm secaxa absolut alokasi dana pengernbangan

SDM memperlihatkan jumlah yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut dapat

dilihat dari pernbangrman lernbaga pendidikan (mulai dari TK sampai PT di Kabupaten

Solok) dan kesehatan menunjukan angka yang semakin meningkat, (lihat indikator

kesejahteraan Sumatera Barat, 1993 - 1998). Flasil yang diharapkan dan alokasi dana

untuk pengembangan SDM adalah relatif mernadainya ketersediaan sarana dan

prasarana pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan

pengorbanan yang relatif kecil. Akibatnya, ke depan tuntutan terhadap kualitas SDM
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,vang semakin tinggi dapat dipenuhi. Oleh karena itu Pemda Kabupaten Solok

seharusnl'a mengalokasikan dana pengembangan SDM dengan porsi yang lebih besar.

Hal ini sangat dimungkinkan, karena otorilas pengalokasian dana pembangunan semakin

ditentukan oleh Pemda (lihat Konsep Otonomi Daerah dan Pendidikan).

Berbeda halnva dengan alokasi dana pengembangan infrastruktur sosial

ekonomi. yang memperlihatkan bahwa untuk sektor ini baik secara absolut maupun

persentasenva selalu mencalami peningkatan dan dengan porsi yang lebih besar dari

dana pengembangan SDM dan infrastruktur. Hal ini mungkin didasari atas pemikiran

bahrva infiastnrktur ekonomi merupakan prasyarat utama dalam mempercepat proses

pembangunan daerah. Pengembangan infiastruktur yang dicakup oleh alokasi dana

tersebut adalah jaringan jalan raya, kendaraan penumpang dan barang, tenaga listrik, air

bersih dan telepon. Mengingat tuntutan ke depan yang semakin tinggi maka Pemda

Kabupalen Solok harus selalu betupaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan

infrastruktur. Hal ini perlu dilakukan karena infrastruktur sangat menentukan tingkat

efi siensi perkonomian daerah.

Alokasi dana untuk pengembangan SDA memperlihatkan porsi yang lebih kecil

dibanding dana pengembangan SDM dan Infrstruktur. Jika ditelusrri dana objek

pengembanan SDA teridiri dari ; (a) tata guna lahan yang terdiri dari lahan budidaya dan

non budidaya, O) lahan percawahaq dan (c) teboisasi. Mengingat objek pengembangan

ini menyentuh secara langsung kehidupan masyarakat maka untuk masa yang akan

datangporsi alokasi danaterhadap sektor inipefiu ditingkatkan danhalini diperkirakan

berpengaruh secara langsung terhadap peningkaran kesejahteraan rakyaUmasyarakat
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BAB III
HASIL PEI\ELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Aspek kependudukan dan ketenagakerjaan merupakan persoalan yang harus

diamati dalam melihat tingkat kesejahteraan pada salu wilavah tertentu. Karakteristik

1,ang melekat pada penduduk merupakan hasil dari kecenderungan perilaku mereka.

Misalnya jika ditemukan umur rerata penduduk 1'ang relaif tinggi, hal ini mencerminkan

tingginya usia harapan hidup penduduk. Ilarapan hidup )'ang relatif tinggi

mencerminkan semakin positifnl'a pola perilaku masyarakat di bidang kesehatan dan

hal mempakan hasil dari tingkat kesejahteraan yang meningkat.

3.1.1 Umur Kepala Keluarga dan Isteri.

Kepala keluarga merupakan tulang punggung rumah tangga baik di pedesaan

maupun di perkotaan. Konsekuensinya, karakteristik kepala keluarga akan

mempengaruhi keadaan kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan. Keadaan umur

kepalanrmahtangggapedesaan di Kabupaten Solok dapat dilihatpada Tabel 3.1.

Tabel3.1.

Umur Kepala Keluarga dan Isteri di Kabupaten Solok Tahun 20fi)

Sumher: Data primer (Diolalt)

Keterangan J. Sirih Kubung L.Jaya Sangir S.Lasi X.K.Singkarak

Rerata 45,21 46.70 42,79 M,70 48,22 42,88

Maksimum 75 85 69 77 75 70

Minimum 27 27 26 22 24 21

Variasi I16,05 132.11 85,1 2 141,55 113,87 134,93

Co.Variasi 23,834 24,61 27,56 26,62 22,13 27,09
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Rerala umur Kepala Keluarga di Kabupaten Solok adalah 45,08 tahun. Kecamatan

X Koto Singkarak mempunyai rerata terendah (42,08 tahun). Kemudian menyusul

Kecamatan Lembang Jaya dengan rerata 42,79 tahun serta kecamalan Sangir 44,7 tahun.

Sedangkan tiga kecamatan lainnya, masing-masing Junjung Sirih 45,21 tahun,

kecamatan Kubung 46,7 tahun dan kecamatan X Koto Sungai Lasi 48,22 tahun.

Dari data tersebut tergambar bahwa rerata umur Kepala keluarga berada dalam

usia kerja. Dari umur 40 tahun hingga 50 tahun, rentangan usia ini biasanya merupakan

usia yans paling produktifdan cenderung tingkat kesejahteraan tercapai pada rentangan

Kepala keluarga yang berusia 42 tahun sampai 48 tahun, atau yang dilahirkan antara

tahun 1958 sarnpai 1952. Historis menjelaskan bahwa penduduk dalam usia ini, lahir

dalam masa"baby boomer", karena periode 1950 -1970 memiliki tingkat fertilitas yang

tertinggi, semenja[c Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu kondisi sosial

ekonomi mereka sejak lahrr masih relatif rendah.

Usia maksimum Kepala Keluarga di keenam kecamatan yang diteliti berada

diantara 69 tahtm sampai 85 tahun. Hal ini mencerminkan hal berihfi:

a) Usia harapan hidup di kabupaten Solok sudah mengalami peningkatan. Keadaan

ini mengindikasikan meningkatkanya kesejahtefiuln masyarakat

b) Dalam rentangan usia ini, tanggungan keluarganya sudah tidak ada. Umumnya

mereka tinggal berdua di nrmah alau duda. Di daerah pedesaan mereka lebih

banyak memperoleh pendapatan dari bantuan anak atau familinya. Pola kehidupan

mereka lebih bersifat konsumtif dan cenderung mengambil tabungan masa lalu

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekarang.

Dengan bertambahnnya usia penduduk manula menuntut adanya pernbangunan

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berusia manula. Padahal usia manula

biasan.va lebih banyak membutuhkan sarana kesehatan dan ibadah. Kebuluhan dasar

mereka di samping sandang dan pangan adalah kesehatan dan beribadah. Olelr sebab itu

dimasa datang perlu di bangun sarana kesehatan dan ibadah yang dapat meningkatkan
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kesejahteraan mereka. Demikian juga dengan sarana olah raga yang dapat membantu

kesehatan dan kebugaran.

Usia minimum Kepala Keluarga adalah 21 tahun. Pada usia ini biasanya mereka

mempunyai anak antara 2 sampai 3 orang dengan usia anak anlara 3 sampai 7 tahun.

Pada rentangan usia tersebut mereka rnulai memikirkan kebutuhan anak-anak dan

rumah. Pada umumnva mereka ingin agar kebutuhan anaknya akan lebih terpenuhi

dibandingkan rvaktu mereka masih kecil. Pendidikan anak-anakny'a juga mendapat

perhatian yang lebih baik. Oleh sebab itu program-program 1'ang mendorong pasangan

muda untuk memperhatikan pcndidikan dan kesehatan anak-anaknva sangat penting.

Pemahaman terhadap gizi dan kesehatan anak juga sangat penting dalam rangka

menumbuhkan generasi muda yang cerdas di kemudian hari.

Koefisien variasi berkisar antara 21,56 %o sampai 27,A9 %. Koe{isien variasi

tersebut adalah kecamatann Lembang Jaya (21,56 %o), Sungai l-asi (22,13 %o), Junjung

Sirih (23,83 o/o), Kubung (24,61%), Sangir (26,62 %) dan X Koto Singkarak (27,09 %).

Dari besaran koefisien variasi tersebut tergambar sebaran atau tingkat homogennitas

data. Artinya, semakin besar koefisien variasi maka semakin jauh sebaran data dari

rerata umur Kepala Keluarga tersebut. Umur Kepala keluarga di kecamatan Lembang

Jaya lebih homogen atau mendekati 42,79 tahun. Berarti Kepala keluarga di kecamatan

tersebut lebih banyak berada pada usia produktif dibanding kecamatan lainnya.

Sedangftan kecamalan X koto Singkarak mernpunyai koefisien variasi terbesar Q799
o/o), berarti semakin heterogen data tersebut atau semakin jauh sebaran data dari

reratanya (42, 8 8 tahun).

Rerata umur isteri di Kabupaten Solok adalah 39,51 tahun, utnur terendah adalah

di kecamatan X koto Singkarak (36,54 tahun) selanjutnya kecamatan Sangir (38,73

tahun), Lernbang Jaya (38,89 tahun), Junjung Sirih (39,36 tahun), Sungai Lasi (41,48

tahunn) dan kecamatan Kubtrng (42,05 tahun). Rerata umur ini kelihatannya masih

memiliki peluang yang relatif tinggi dalam menambah jumlah anggota keluarga.
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Keterangan J. Sirih Kubung L.laya Sangir S.Lasi X.K.Singkarak

Rerata 39,36 42,05 38,89 38,73 41,48 36,64

Maksimum 72 82 65 67 71 60

Minimum 17 23 2t 2l 18 t9

Variasi 175,9'l 123,28 68,44 127,80 107,28 111,34

Co.Variasi 27,36 26,40 21,27 29,19 24,97 28,88

Tabel3.2

Umur Isteri Rumah Tangga Sampet di Kabupaten Solok Tahun 2000

Sumber: Data primer (Diolah)

Jika urnur rerata isteri di hubungkan dengan umur rerata suami, maka terlihat

bahwa usia suami termuda adalah di kecamatan Lembang Jaya (42,79 tahun). Sementara

rerata umur isteri termuda di kecamatan X Koto Singkarak (36,54 tahun). namun jika

dibandingkan antara terata umur suami dan isteri maka diketahui bahwa umur suami

reratanya lebih tinggi dibanding isteri dengan perbedaan antara 4 sampai dengan 6

tahun.

Usia maksimum isteri paling tua di kecamatann Kubung (82 tahun), kemudian

Jtmjtmg sirih (72 tatnm), Srmgai lasi (71 tahrm), sangir (67 tahun), Lembang Jaya (65

tahun) dan X Koto Singkarak (60 tahun). Perbedaan anlzra umur suami maksimum

dengan umur isteri maksimtrm adalah antara 3 sampai 10 tahm.

Usia minimum isteri adalah antara 17 tahun Usia isteri minimum terendah di

kecamatan Junnjung Sirih (17 tahun), kemudian berturut-turut kecamatan Sungai l-asi

(18 tahun), X Koto Singkarak (19 tahun), Sangir dan Lembang jaya (21 tahun) dan

Kubung (23 tahun). Sedangkan perbedaan antara rerata usia min.imum Kepala Keluarga

dan usia rerata minimum isteri berkisar antara I sampai l0 tahun. Koefisien variasi

umur isteri di kao-upaten Solok berkisar antara 21,27 7o sampai 29,19 o/o. Koefisien

variasi terkecil adalah kecamatan Lernbang Jaya dan Sungai Lasi . Besaran kooefisiean

varlasi ini merupakan gambatan sebatan data tentang umut iSeri yang relatif metala.

- l, -l. l
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Data yang lebih homogen ditemukan di kecamatan Lembang Jaya dan yang lebih

heterogen ditemukan di kecamatan Sangir.

3.1.2 Umur Waktu Kawin

lnfonnasi tentang umur rvaktu karvin pertama dapat mernberikan indikasi ke

arah perilaku penduduk yang lebih bersit'at positif alau sebaliknya. Perilaku penduduk

dengan umur rvaktu kau,in pertama berada pada rentangan umur )ang ideal

menunjukan pemahaman penduduk yang relatif baik tentang norma-norma perkas,inan

yang ideal. Fenomena ini akan memberikan implikasi terhadap pemibinaan keluarga

yang sejahtera dan mandiri. Gambaran informasi tentang hal ini di daerah kabupaten

Solok dapat dilihat pada Tabel 3 3.

Rerata umur waktu karvin kepala keluarga di pedesaan Kabupaten Solok berada

pada rentangan 22,58 tahun. Rerata umur waktu kawin terendah ditemukan di

kecamatan Lembang Jaya (22,58 tahun), selanjutnya berturu-turut kecamatan Kubt,ng

(24,30 tahun), Sungai Lasi ( 24,51tahun), Junjmg Sirih (24,91 tahun), Sangr (25,56

tahun) dan X Koto Singkarak(25,73).

Gambaran data di atas memperlihatkan bahwa remla umur kawin pertama

kepala keluarga sudah mendekati rentang umur ideal ( 2a tahun), pengecualian terdapat

pada kecamatan lrrnbang Jaya dengan rerata umur 22,58 tahtm. Berarti umur waktu

kawin yang sama atau lebih dari umur dieal diperkirakan memiliki tingkat kematangan

yang lebih baik dibanding usia di bawahnya.

Umur maksimum kawin pertama kepala keluarga berada pada 32 sampar 38

tahun. Jika fenomena ini dihubungftan dengan usia produktif kelihalannya kep'ala

keluarga di pedesaan sampel tergolong kepada usia yang lambat karvin. Hal ini akan

berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga karena pemanlaatan umur produktif'nya

rnenjadi relatif pendek.
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L.Jaya Sangir L.Lasi X.K.SingJ.Sirih KubungKeterangan

Kepala Keluarga:

25,58 24,57 25,7324,91 24,30 22,58a. Rerata

42,00 41,0035,00 32,00 39,00b. Maksimum 37,00

I9,0017,00 15,00 14,00 15,00c. Minimum 15,00

4,90 7743,93 4,00 4,71d. Std.Deviasi 5 1 I,

22,7215,44 16,02 )) )1, 24,05e.Variasi 26,08

18,5317,73 18,45 20,0120,50 16,71f. Co.Variasi

Isteri

19,8219,22 19,54 20.4919,33 20,35a. Rerata

0034, 45,00 38,0036,00 3,00 30,00b. Maksimum

12,00 12,00 12,0012,00 12,00 14,00c. Minimum

3,97 4,85 3,953,59 3,90 2,91d. Std.Deviasi

15,75 )? s7 15,5812,89 t\)) 8,50e.Variasi

20,31 23,69 19,0018,57 19,77 75,77f. Co.Variasi

Tabel3.3
Umur Kepala Keluarga dan Isteri Pada Waktu KawinPertama

di Desa Solok Tahun 2000

Sumber: Data Primer Tahun 2000 @iolah)

Umur waktu kawin pertama kepala keluarga yang minimum adalah 14 sampai

19 tahun. Umur waktu kawin terendah ditemukan di kecamatan Sangir ( 14 tahun),

Jrmjrmg Sirih , lrmbang Jaya, Smgai tasi (masing.masingnya 15 tahtm), Kubmg ( 17

tahun ) dan X Koto Singkarak (19 tahun). Data ini memperlihatkan bahwa pada setiap

kecamatan masih ditemukan penduduk pria 1*ang karr.in pada usia sekolah ( 14 -19

tahun). Pada rentangan usia tersebut sehansnya mereka harus rnelanjutkan

pendidikannya ke nngkat SLTP dan SLTA dan itu ditemukan di empat kecamatan.
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Sedangkan pada usia 16 - 19 tahun adalah umur kuliah dan ilu ditemukan di dua

kecamatan.

Gambaran data di atas memberikan indikasi bahrva masih relatif rendahnya

keinginan masyarakat meningkatkan humun inveslment dengan harapan diperoleh aliran

pendapatan yang lebih tinggi pada masa datang. Diperkirakan usia kawin 14 dan 15

tahun tersebut teqadi bagi penduduk tamalan SD. Sedangkan usia kawin 17 sampai 19

tahun diduga mereka han_r'a ment elesaikan pendidikan sampai jenjang SLTP.

Kematangan usia perkarvainan sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga

itu sendiri. Secara psikologis usia l,l sanrpai l6 tahun belum termasuk dervasa dalam

berfikir dan bertindak, akibatnya, mereka cenderung tidak mampu menghadapi

persoalan dan tantangan yang timbul dalam keluarga. Mereka cenderung mencari jalan

pintas terhadap persoalan yang melanda keluarga mereka.

Usia kawin yang relatif muda cenderung keadaan ekonomi mereka belum mapan

bahkan bukan fidak mungkin mereka masih mengharapkan bantuan orang tuanya dalam

memenuhi kebutuhan keluarganya. Akibatnya, dalam proses pematangan ekonomi,

keadaan kesejahteraan keluarganya cenderung terancam. Bagr Pemda kabupaten Solok,

data ini memberikan implikasi terhadap upaya untuk meminimalkan penduduk yang

kawin pada usia yang sangat relatif muda. Upaya tersebut antara lain memberikan

pemahaman kepada penduduk tentang konsep keluarga ideal (ukurannya; kanatangan

secara psikilogis, ekonomi dan agama).

Dalam hal rerata usia isteri kawjo. pertama ternyata herada dalatn inte.rval

19,33 sanrpai 2019 tahtm. Jika dibandingkan dengar maksimum terata rurrur suami

waktu kawin terdapat perbedaan antara 3 sampai 6 tahun Rerata umur istsri kawin

pertama yang relatif muda ditemukan di kecamatan Lernbang Jaya (19,21 tahm).

Selanjutnya berturut-turut di kecamatan Junjung sirih (19,33 tahun), Sangir (19,54

tahun), X Koto Singkmak (19,82 tahun), Kubung (20,35 tahun) dan Sungai Lasi ( 20,49

tahun) Sedangkan umur maksimum kawin isteri berada dalam interval 30 sampai 45

tahun. Usia maksimum kawin isteriterendah ditemukan dikecamatan Lembang Jaya (30
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tahun). Kemudian kecarnatan Kubung (33 tahun), Sangir ( 34 tahun), Junjung Sirih (36

tahun). X Koto Singkarak (38 tahun) dan Sungai Lasi (45 tahun).

Umur minimum isteri rvaktu karvin pertama variasinya antara 12 sampai 14

tahun. Bera(i masih ditemukan penduduk di kabupaten Solok yang kawin di bawah

umur ideal (20 tahun). Umur l2 tahun pada hakekatnya secara psikologis dan biologis

belurn siap menjadi ibu rumah tangga. Mereka seharusnya masih membekali diri dengan

pcndidikan sehingga diharapkan memiliki premahaman yang lebih baik tentang masalah

kc'luarga dengan segala persoalannva. Fakta ini harus diminimalkan pada masa datang

karena akan menimbulkan implikasi ;''ang cukup luas terhadap upaya membangun

kcluarga yang sejahtera.

3.1.3 Anggota Keluarga

Jumlah dan sebaran anggota keluarga memberikan implikasi yang penting bagi

Pernda dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, Pemda harus

berupaya untuk menciptakan anggota keluarga yang ideal bagi setiap rumah tangga.

Sebaran anggota keluarga memberikan implikasi terhadap penyediaan sarana dan

prasarana daerah dalam mengembangkan potensi setiap anggota keluarga. Jumlah

anggota keluarga yang relatif banyak diperkirakan berpengaruh terhadap kepala

keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarganya baik fisik maupun non fisik.

Kebutuhan fisik dan non fisik yang tidak terpenuhi secara baik mengakibalkan

kesejahte.aan dan krralitas hiclrrp anggota keluarga menjacli lehih renelah. Secara. makro

regional, penduduk dengan kualitas yang rendah cendermg menjadi betraa

pembangunan bukan modal dasar pembangunan- Oleh karena itu merupakan kewajiban

bag Pemda untuk memberikan pemahaman kepada setiap kepala keluarga dan

masy,arakat bahrva jurnlah anggota keluarga harus disesuaikan dengan keadaan ekonorni

keluarga sehingga tercipta anggota keluarga yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan

pembangunan. Gambaran tentang jumlah anggota keluarga di Kabupaten Solok dapat

dilihat pada Tabel 3.4.
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Tabel3.4

Jumlah Anggota Keluarga Pada Rumah Tangga Sampel

di Kabupaten Solok Tahun 2fi)0

Suntber: Dula Primer Tahun 2000 (Diolah)

Data pada Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa rerata jumlah anggota keluarga di

Kabupaten Solok adalah 5 orang. Dari lima kecamatan yang diteliti ternyata rerata

anggota keluarga relatif homogen. Jumlah anggota keluarga maksimum berada pada

rentangan l0 sampai 16 orang. Jumlah anggota keluarga yang terkecil adalah l0 orang

dan diternukan di kecamatan Lernbang Jaya, Sungai l^asi dan X Koto Singkarak, dan di

kecamatan dan Sangir masing-masingnya 14 dan 15 orang. Relatif besamya jumlah

anggota keluarga maksimum di pedesaan sampel disebabkan karera batasan keluarga

yang ditetapkan dalam studi yang relatif luas. Artinya, angggota keluarga bukan hanya

anak dan isteri tapi juga sanak famili yang masih menjadi tanggtmgan kepala keluatga

(satu rumah dan satu pariuk) pada saat penelitian ini dilakukan

Jumlah anggota keluarga yang relatif besar merupakan beban bagi kepala

keluarga dalam memenuhi keburuhan anggota keluarganya- Persoalannya akan timbul

pada saat kepala keluarga kurang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan

fisik dan non flsik anggota keluarga dan pada gilirannya hal rni cenderung akan

menekan tingkat kesejahteraan anggota keluarga. Namun bila diamati angka rerata

anggota keluarga (5 orang), dapat dikategorikan pada jumlah anggota keluarga

yang ideat. .lika anggota keluarga 5orang, berarti anggota keluarga dengan status anak

Keterangan J.Sirih Kubung L.Jaya Sangir S.Lasi X.K.Singkarak

Rerata 5,33 5,61 5,67 5,43 5,34 4,85

Maksimum 12,00 14,00 10,00 r6,00 10,00 10,00

Minimum 2,00 2,00 2,00 2,oo i z,uo 2,00

Std.Dev 2,03 2,17 2,02 ??q r,66 t.57

Variasi 4 I 0 4,70 4,06 5,21 2 77 2.45

Co.Var 38,00 38,66 35,54 42.1s 3r,r8 i) )g
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kandung hanya 3 orang (asumsi: anggota keluarga dengan status tidali anak kandung

diabaikan). Asumsi ini dianggap realistis karena frekuensi jumlah anggota keluarga yang

maksimal pada setiap kecamatan sampel hanya satu keluarga. Dengan jumlah anggota

keluarga yang ideal tersebut diperkirakan lebih memiliki kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan anggota keluarganya.

Dalarn hal jumlah anggota keluarga yang minimum, ternyata hanya 2 orang.

Secara implisit data ini memberikan arti bahu,a di antara rumah tangga yang diteliti

ditemukan rumah tangga \lang tidak memiliki anak. Frekuensi data ini relatif kecil hanya

salu rumah tangga pada seliap kecamatan, Sedangkan dilihat dari koefisien variasi

ternl'ata relatif tinggi dengan rentangan l3,l6oh sampai 38,00%. Hal ini menunjukan

sebaran data jumlah anggota keluarga relatifiauh dari angka rerata seperti terlihat dari

jauhnya perbedaan antara jumlah anggota keluarga maksimum dan jurnlah anggota

keluarga minimum. Sebaran jumlah anggota keluarga merupakan aspek kependudukan

lainnya yang perlu diamati (lihat Tabel 3.5).

Jumlah anggota keluarga di Kabupaten Solok yang di teliti adalah 2.474 orang. Dari

jumlah tersebut 64,96 % (1.607 orang) merupakan penduduk dalam umur angkatan

kerja. Jumlah anggota keluarga terbanyakberada dalam umur l0 sampai 14 tahun (l1,36

%), selanjutnya yang berumur 15-19 tahun (l1,20 %) dan berumur 6-9 tahun (10,51 %).

Jumlah anggota keluarga yang berada dalam usia sekolah atau wajib belajar 9

tahun adalatr 28,98 o/o, umur dalam usia sekolah SLTA sebanyak I I,20 % dari total

anggota keluarga. Sedangkan usia kuliah di Pergnuan Tinggi sebanyak 9,30yo.

l-

t4
L}

-,
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Umur J.Sirih Kubung L.Jaya Sangir S.Lasi X.Koto

Singkarak

Total

0-4 7,59 4,44 4,98 10,87 5,91 8,65 7 ) I 1

5-9 9,99 1l,l I 11,44 10,40 8,99 11,20 10,51

I 0-14 12,41 12,35 14,68 7 80 8,27 12,72 11,36

l5-19 11,26 I 1,i6 11,94 9,93 1 1,58 10,94 I 1,20

20-24 8,74 10,62 9,20 8,51 8,75 9,92 9,30

25-29 9,89 6,67 7,46 11,82 8,98 8,40 8.93

30-34 7,13 6,91 7 46 8,27 6 86 5,85 7 11

35 -39 7,59 10,12 9,95 q)) 8,27 7,89 8,85

4044 8,28 7,65 7,46 5,91 7,33 7,63 7,40

45-49 7,36 7,65 7,21 8,04 9,46 6,1I 7,68

50-54 3,91 4,69 4,23 3,35 5,44 5,09 4,49

55-59 2,53 2,96 1,74 1,89 3,78 2,80 2,63

>60 3,45 3,46 2,24 3,76 4,73 2,80 3,44

Tabel3.5

Sebaran Jumlah Anggota Keluarga (dalam %)

Pada Rumah Tangga Sampel di Kabupaten Solok Tahun 2000

Sumber: Data Primer Tahun 2000 (Diolah)

Di kecamatan Junjung Siritr, total anggota keluarga yang diteliti sebanyak 435

orang. Darijumlah tersebut 64,13 7o merupakan angkatan kerja. Piramida penduduk di

kecamatan Junjung Sirih menunjukan bahwa 42,30 oh dal:. penduduk berada dalam usia

sekolah (5-24 tahun). Usia dewasa (25-59 tahun) sebanyak 46,69 Yo dan usia tua

(manula) sebanyak 3,45 o . Dari data tersebut tergambar bahrva piramida penduduk

kecamatan Junjung Sirih masih didominasi oleh usia sekolah. Oleh sebab itu

pernbangunan kependidikan untuk masa datang masih sangat dibutuhkan. Usia sekolah

Ptt.yal Kujiurt I'embangunan l4/ilaycth dan Pedesaan - LINP Paclang 3-1 1
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SD dan SLTP (rvajar 9 tahun) saja mencapat 22,30 oh dari total angliatan kerja yang

diteliti

Jika anggota keluarga yang berusia 0-4 tahun mencapai 7,59 o/o. Hal ini

mengindikasikan angka kelahiran di kecamatan Junjung Sirih masih relatif tinggr.

Dengan demikian program-program pengendalian angka kelahiran di masa datang rnasih

relevan untuk terus ditingkalkan. Demikian juga dengan usia lanjut, di kecamatan

.lunjung Sirih terdapat 3,45 0z6 anggota keluarga vans usianva diatas 60 tahun- Kedua

kelompok umur ini pada umumnva sama-sama tergantung pada angkatan keria. Artinya

nrereka belum mempunvai penghasilan atau sudah pensiun. Untuk usia pensiun (lansia)

aktivitas mereka biasany'a terfokus pada ibadah, kesehatan dan rekreasi (pemanfaatan

rvak-tu senggang). Selama ini kegiatan lansia masih banyak tertbkus pada ibadah, namun

untuk kegiatan yang menjaga kesehalan dan pengisian rvaktu senggang masih relalif

sedikit, oleh sebab itu dimasa datang Pemda Solok sudah saatnya memprogramkan

kegiatan-kegratan yang sasararmya lansia, khususnya kegiatan .peningfuatan kesehatan

(olah raga) dan pengisian waktu senggang.

Angka keterganttmgan mtuk kecamatan Jmjung Sirih adalah 2,29. Arinya

setiap satu orang tenaga kerja menanggung 2,29 orang anggota keluarga yang tidak

bekerja. Semakin besar angka ketergantungan tersebut maka semakin besar pula

dampaknya pada kesejahteraarl Jika angka ketergantungannya tinggi berarti pendapatan

seseorang (misalnya kepala keluarga) dihabiskan oleh lebih banyak orang, sehingga

kesejahteraan keluarga tersebut secara relatif menurun Unfuk memperkecil angka

ketergantungan tersebut pernda dapat memprogramkan penrnman angka kelahiran dan

memperbesar daya serap lapangan kerja di masyarakat. Kegiatan-kegiatan masyarakat

harus diarahkan sebanyak-banyak pada kegiatan produktif. Perluasan lapangan kerja di

masa depan, hendaknya diarahkan pada sektor ekonomi off JLtrm, karena keterlambatan

pengembangan sektor ekonomi on Jbrm akan berdampak terhadap penurunan

pendapatan m asyarakat.
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Jumlah anggota keluarga responden di Kecamatan Kubung adalah 405 orang.

Piramida penduduk di Kecamatan Kubung masih didominasi oleh kelompok usia

sekolah yaitu 34,82 o/o. Dari jumlah usia sekolah tersebut, 23,46 7o masuk kelompok

usia wajib belajar 9 tahun, jika dianalisis setiap kelompok maka terlihat bahwa

kelompok ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan kelompok lainnya. Sedangkan

usia SI-TA sebanyak 11,36 o dan usia kuliah (perguruan tinggi) sebesar \0,62 oh.

Usia dewasa (umumnya tidak sekolah dan tidak kuliah) antara 25-59 tahun

adalah 46,65 %. Sedangkan usia lanjut sebanyak 3,46 o/o. Persentase balita dan usia

lanjut 7,89 o/o. dari -jumlah anggota keluarga responden. Proporsi terbesar dari jumlah

anggota keluarga tersebut adalah usia 10- l4 tahun (12,35 %).

Seperti halnya di kecamatan Junjung Sirih, di kecamatan Kubung jugatergambat

ada 4 kelompok penduduk (ditinjau dari usia) yang perlu rrendapatkan perhatian

mendalam oleh Pemda Solok, yaitu (1) Kelompok balita yang sangat membutuhkan

kesehatan, perarvatan dan makanan bergizi. (2) Kelompok usia sekolah yang berumur

antara 6 sampai 24 tahun, kelompok usia ini sangat membtrtuhkan sarElna pendidikan,

hiburan, rekreasi dan olah rag. (3) Kelompok dewasa atau pencari kerja, kelompok ini

dapat dibagi atas kelompok yang sudah mempmyai pekerjaan tetap dan kelompok yang

belum mempunyai pekerjaan tetap atau pengangguran. Bagr kelompok ini yang sangat

penting adalah lapangan kerja atau perttrmbuhan ekonomi. (4) Kelompok Lansia,

kelompok pada umumnya sangat membutuhkan sarana ibadah, kesehatan dan

pemanfaatan waktu senggang.

Angka ketergantungan di kecamatan Kubung adalah 2,22. Seprti halnya di

kecamatan Junjung Sirih, angka ini mengiindikasikan relatif besarnya tanggungan

anggota keluarga vang bekerja terhadap anggota keluarga yangtidak bekerja 2,22 orung

berarti setiap satu orang anggota keluarga yang bekerja lnenanggung2,22 orang anggota

keluarga yang tidak bekerja. Data ini memberikan informasi bahwa Pemda Solok masih

membutuhkan banyak program ketenagakerjaan tersebut.
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Jurnlah anggota keluarga responden di kecamatan Lembang Jaya adalah 402

jirva. Dari jumlah tersebut 64-92 9t merupakan angkatan kerja. Berarti 35,08 % dmi

anggota keluarga responden merupakan kelompok usia sekolah dan lansia (manula).

Porsi anggota keluarga di kecamatan Lembang Jaya terbesar berada pada umum 10-14

tahun (14,68 %). Jika dibandingkan dengan kecamatan Sangir lainnya porsi ini lebih

tinggi

Total peresentase usia sekolah sebesar 38,06 % terdiri dari usia sekolah dasar

dan SI-TP (Wajrb belajar) sebanvak 26,12 96 dari total anggota keluarga responden.

Persentase usia balita 4,88 o,i,. Sedangkan persentase usia dervasa (25-59 tahun) sebesar

45,52 9'o, persentase usia lanjut (lansia) sebanyak 2,24 Vo. Jumlah angkatan kerja di

kecamatan ini 261 orang atau 64,92 o/o dari jumlah anggota keluarga. Berarti 35,08 %

dari anggota keluarga responden termasuk usia sekolah, balita dan lansia.

Jika dibandingkan dengan kecamatan lain data jumlah anggota keluarga ini

proporsinya hampir sama. Proporsi tersebut tersebar dari usia sekolah dan generasi

muda (. 40 tahun). Jumlah usia lanjut di kecamatan ini relatif kecil dibanding di

kecamatan lainnya. Namtm dari ketiga kecamatan di atas tergambar bahrva usia harapan

hidup penduduk sudah mulai meningkat.

Untuk kecamatan lainnya yang telah dibahas, bahwa informasi (data) ini

setidaknya memberikan masukan bagi Pemda bahwa ; (1) Persentase balita (walaupun

relatif kecil dibanding kecamatan lain) masih cukup besar. Berani pcrlu tcrus

dilanjutkan progrirm penurunan angka kelahiran. (2) Usia sekolah dan generasi muda

secara absolut dan relatif juga terus meningkat, oleh sebab itu dibutuhkan penyediaan

sarana dan prasaman pembinaan generasi muda. Mereka pada umurnnya sangat

membutuhkan fasilitas belajar, bermain, rekreasi dan berolah raga, hal ini semakin

penting di perhatikan sejalan dengan kuatnya arus infbrnrasi dan perubahan yang banyak

sedikitnya harus dipertimbangkan dalam pembangunan di masa yang akan datang.

Walaupun penyakit pergaulan bebas dan narkoba belum mewabah ke desa-desa di

kabupateri Solok, iraffrilii mulai sekarang perlu drprkirkan program atau kegialan
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generasi muda yang dapat menangkal penyakit tersebut. (3) Kelornpok lanjut usia (> 60

tahun), mereka ini termasuk penduduli yang sarat dengan pengalaman tetapi mereka

sudah pensiun dan tidak mampu bekerja (tidak produktif).Oleh sebab itu dibutuhkan

berbagai kegiatan yang intinya terus meningkatkan perhatian pada lanjut usia ini. Secara

umum belum banyaknya perhatian pemda terhadap masyarakat lansia, padahal semakin

lama, jumlah kelompok tersebut semakin banyak. Sebagai warga negara rnereka juga

berhak untuk terus menikmati pembangunan itu sendiri. Angka ketergantungan di

kecamatan Lembang laya 2,17. Angka ini relatif kecil dibanding kedua kecamatan di

atas.

Dari paparan data di atas tergambar bahrva Pemda kabupaten Solok rnasih tetap

relevan untuk meningkatkan penanganan penurunan angka ketergantungan tersebut.

Jumlah anggota keluarga responden kecamatan Sangir adalah 423 orang, diantaranya

65,24 o/o merupakan angkatan kerja, berarti 34,76 o/o dai anggota keluarga responde

bukan,angkatan kerja. Kelompok ini terdiri dari balita, usia sekolah dan lanjut usia

(lansia).

Jumlah anggota keluarga responden di kecamatan X Koto Singkarak 393 orang,

di antaranya 243 orang (61,83 %) adalah angkatan kerja. Berarti 38,17 o/o dari mereka

termasuk golongan balit4 sekolah dan lansia Jumlah usia 0-4 tahun (balita) di

kecamatan ini 8,65 o/o. Rala-rala setiap tiga keluarga mempmyai satu orang balita.

Kecamatan ini mempunyai jumlah balita terbesar kedua (setelah Sangir) dari

kecamatan yang di teliti. Jwrlalr ibu rumatr tangge responden yang ikut program KB

adalah 60 % dan sisanya tidak ikut I(B. Sedangkan alat kontrasepsi yang mereka

gunakan adalah suntik dan susuk.

Persentase terbesar anggota keluarga responden adalah usia l0-14 tahun yaitu

12,72o,/o. Secara keseluruihan totol anggota keluarga yang termasutri usia sekolah (5-19

tahun) adalah 34,86 oh diantaranya usia wajib belajar adalah 23,92o/o.

Jumlah anggota kelompok usia lanjut adalah 2,88 o . Jumlah ini telatif sedikit

dibandingkan kecarnatan responden lainnya. Secara umum sebagian anggota keluarga
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responden berdasarkan usia tertihat adanya penumpulian pada usia sekolah dan balita

(<19 tahun). Jumlah ini mencapai 43,51o/o dari anggota lainnya. Oleh sebab itu program

pembinaan generasi muda masih relevan untuk terus ditingkatkan. Usia sekolah pada

umumnya sangat membutuhkan sarana pendidikan. Pengen'rbangan bakat (olah raga,

kesenian), rekreasi dan kesehatan.

Angka ketergantungan di kecamatan X Koto Singkarak adalah 2,88. Angka ini

adalah yang tertinggi diantara kecamatan responden lainnya. Artinya program-program

untuk perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan dimasa

datang.

Seperti juga di kecamatan lainnya, di kecamatan X Koto Singkarak anggota

keluarga responden terkosentrasi pada kelompok balita, usia sekolah, usia kerja dan

lansia. Dari besaran persentase diketahui adalah kelompok usia sekolah. Jadi dari data

tersebut, diperoleh informasi bahwa penduduk kecamatan X Koto Singfuarak masih

membutuhkan program-progrcm yang sasarannya adalah ; (1) Penurunan angka

kelahiran, (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, olah raga, kesenian dan

rekreasi, serta (3) Perluasan kesempatan kerja bagi usia angkatan keja.

3.1.4 Program Keluarya Berencana

Program keluarga berencana pada intinya merupakan program pengendalian

jumlah kelahiran bayi dengan tujuan akhir menciptakan keluarga yang sejahtera. Aratr

yang diinginkan adalah agar setiap pasangan usia subur mengendalikan dan mengatur

jumlah dan jarak kelahiran yang sesuai dengan kernampuan ekonomi pasangan yang

bersangkutan. Jumlah anggota keluarga yang ideal merupakan prasyarat dalam

meningkatkan kualitas anggota keluarga. Sampai sejauh mana setiap pasangan usia

subur berpartisipasi dalam rnenunjang pl'ogram KB dapat dilihat dari juirlah pasangan

usia subur yang mengikuti program KB. Gambaran tentang hal tersebut dapat dilihat

pada Tabel 3.6.

Pusal Kqiun Pembangunun Wildyalz ,tan l'edesrtttn - LINP Pudung 3-16



Ind i ka t or Kes ej aht eraa n Raky at

Secara keseluruhan sebahagian besar rumah tangga sampel (58%) telah

mengikuti program keluarga berencana. Hal ini sejalan dengan temuan data sebelumnya

bahwa rerata anggota keluarga pada setiap rumah tangga sampel sebanyak 5 orang.

Berarti setiap rumah tangga memiliki rerata anak sebanyak 3 orang. Ke depan

diharapkan adopsi program KB oleh rumah tangga pedesaan harus ditingkatkan, hal ini

didasari atas pemikiran bahrva jumlah anggota keluarga sangat signilikan pengaruhnya

terhadap tingkat kesejahteraan anggota keluarga. Rumah tangga dengan iumlah anggota

keluarga yang relatif besar cenderung mengakibatkan sulitnya kepala keluarga

meningkatkan kualitas anggota keluarganya (pendidikan dan kesehatan ).

Tabel 3.6

Jumlah Keluarga Yang lkut Program KB di Kecamatan Sampel

Kabupaten Solok Tahun 2000

Sumber: Data Primer Tahun 2000 @iolah)

Jika ditelusuri data per kecamatan sampel, ternyata kecamatan Junjung Sirih dan

Sungai Iasi merupakan kecamatan dangan persentse nrmah tangga yang tidak ikut

program KB relatif besar. Hal ini mungkin disebabkan oleh pemahaman rumah tangga

tentang program KB relatif kurang baik. Akibatnya mereka cenderung menganggap anak

sebagai faktor produksi yang diharapkan mampu meningkatkan aliran pendapatan bagi

rumah tangga. Pandangan ini harus dirubah dalam rangka menciptakan rumah tangga

sejahtera dengan prasl,'arat utamanya adalah penciptaan anggota keluarga yang ideal.

Oleh karena itu pada dua kecamatan kuantitas dan kualitas penyuluhan program harus

ditingkatkan.

Ikut/Tidak J.Sirih Kubung I-Iaya Sargir S.Irsi X.K"Singkarak Total

Tidak 5l 44 42 26 54 40 42

Ikut 49 56 58 74 46 60 58
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Dalam proses adopsi program KB informasi penting lainnya yang harus

dicennati adalah alat kontrasepsi yang mereka pakai. Gambaran pemakain alat

kontrasepsi KB oleh rumahtangga sampel disajikan pada Tabel 3.7.

Jenis Atat Kontrasepsi 
""]iori['Jrt 

Rumah rangga Sarnpel
di Solok Tahun 2000

Sumber: Data Primer Tahun 2000 @iolah)

Tabel 3.7 di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, sebahagian besar

(54%) rumah langga sampel memakai alat kontrasepsi berupa suntik.. Relatif tinggrnya

porsi rumahtangga memakai suntik, mungkin karena alat ini dari segi biaya tidak begitu

tirggt dan frekuensi pernakainnya dalam rentangan waktu yang relatif panjang ( sekali 3

bulan). Akibatnya pemakaian alat tersebut tidak merepotkan akseptor. Alat lain yang

pemakiannya juga relatif tinggi (25o/o) adalah susuk. Alat ini pemakiannya juga dalam

rentang rvaktu yang relatif panjang (cuma satu kali). Tapi pemakian alat ini sangat

dipengaruhi oleh kondisi tubtrh setiap akseptor. Tidak selunrh aksepor cocok dengan

alat tersebut dan hal inilah yang menyebabkan rendahnya porsi pemakain susuk

dibanding suntik. Kontrasepsi dengan pil ternyata lebih rendah dari dua kontrasepsi

sebelumnya (l5o/o). Keadaan ini mungkin disebabkan oleh frekuensi pemakain pil lebih

sering dbanding susuk dan stmtik sehinggamerepotkan akseptor.

Data per kecamatan sampel memperlihatkan bahwa pemakaian alat kontrasepsi

bervariasi. Di kecamatan X Koto Singkarak ternyata pemakaian suntik relatif tinggi

(839/0). Selanjutnya drikuti oleh kecamatan Junjung Sirih, Sangir dan Kubung. Porsi

pemakian kantrasepsi Susuk juga relatif tinggi terutama sekali di kecarnatan Lembang

Ja.va, Kubung dan X Koto Singkarak. Sama dengan keadaan data keseluruhan bahwa

IkuVTidak J.Sirih Kubung L.Jaya Sangir S.Lasi X.K.Sing Total

Suntik 60 56 38 56 75 83 54
PL 26 8 l0 20 43 2 l5
Susuk t4 30 52 t6 14 l3 2s
AKDR 0 6 0 8 l8 2 6
Kondom 0 0 0 0 0 0
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relatif tinggrnya pemakaian kedua alat kontrasepsi berkaitan dengan kepraktisan

pemakian dan rentangan rvaklu pemakainnya. Aspek penting yang harus diperhatikan

dalam hal ini kedisiplinan akseptor KB dalam memakai alat yang sesuai dengan kondisi

tubuhnya. Instansi/dinas terkait jangan memaksakan pemakaian alat kontrasepsi

tertentu, misalnya karena pertimbangan biaya. Dasar pemikirannya, tidak seluruh alat

kontrasepsi sesuai dengan kondisi tubuh akseptor. Oleh karena itu tenaga teknis

lapangan harus mendiagnosa terlebih setiap akseptor sebelum merekomendasikan alat

kontrasepsi yang mereka pakai.

3.2. Komposisi Pengeluaran

Komposisi pengeluaran memberikan gambaran tentang porsi pengeluaran yang

dilakukan oleh setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan baik fisik maupun non

fisik. Jika porsi pengeluaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan fisik

mengindikasikan tingkat kesejahteraan keluarga yang relatif rendah. Secara kuantitatif

keadaan ini menghasilkan angka GSR yang relatif tinggi. Gambaran tentang porsi

pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Solok disajikan pada Tabel beril'-ul.

Goods Services *ffitl'rl,* Tangga Sampel

di Solok Tahun 2000

Sttmber : Data Primer fahtm 2000 (Diolah)

Kecamaran

Kubune L.larta Saneir Sei. Lasi Singkarak TotalData J.Sirih
70.60 66.42 62.82 72.1t 69.35Average of o/oPangan 73.25 70.88

6.86 5.60 7.47 6.54Average of %Sandang 6.08 5.2s 7.98
0.43 t.49 0.98 0.58Average of %Perumahan 0.16 0.14 0.30
10.50 t6.43 6.82 t2.4tAverage o f o/oPendidikan 7.33 16.6s 16.72

2.68 2.s8 0.85 1. r8Average of %oSosial 0.@ 0.08 0.21

3.98 6.57 4.t7A verage of ToTransportasi 7.76 2.24 0.65 3.8r
0.68 l. l5Average of o/oRekreasi 0.57 0.94 o.2t 3.r7 1.33

4.624.21 3.8r 3.32 6.13 5.76 4.52Average of ToKesehatan
I00.00r00 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

76.4776.27 78.88 73.7t 69.91 80.57Goods 79.49
23.5320.51 23.73 21.12 26.29 30.09 19.43Services

4.15 3.2sGoods Services ralio 3.88 3.2t 3.74 2.80 2.32
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Proporsi pengeluaran responden antara konsumsi barang (pangan, sandang, dan

perumahan) adalah 76,47Vo, berarti hanya 23,53 o/o pengeluaran responden yang

dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan berupa jasa. Good Sewice ratio untuk

keseluruhann responden di Kabupaten Solok sebesar 3,25 oh. Angka ini menunjukkan

bahwa nisbah di kedua pengeluaran ini masih relatif tinggi. Artinya perbandingan

barang-jasa sebesar 3:l atau dari keseluruhan (100 %) pengeluaran, S0 o/o diantarannya

yang berupa pengeluaran untuk j asa.

Proporsi pengeluaran terbesar adalah untuk pangan (69,35 %). Artinya masyarakat

kabupaten Solok masih terfokus pada pernenuhan kebutuhan fisik dibanding kebutuhan

lainnya. Jika dirujuk pada pendapat Maslow (1964), tergambar bahwa tingkat

kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah, karena pemenuhan kebutuhan fisik

merupakan jenjang terbawah. Proporsi pengeluaran untuk sandang hanya 6,54 Yo, dan

mtuk perumahan hanya 0,58 %.

Untuk pengeluaran kelompok pelayanan (service) terdapat 5 jenis pengeluaran yaitu

Pendidikan, Sosial, Transportasi, Rekreasi dan Kesehatan. Dari kelima jenis

pengeluaran tersebut, pengeluaran untuk pendidikan mempunyai proporsi terbesar

(12,41%). Angka proporsi ini merupakan terbesar kedua setelah pangan. Keadaan ini

mengindikasikan bahwa masyarakat sudah melihat pendidikan sebagai salah satu

kebutuhan yang sangat mendesak saat ini. Besarnya proporsi pengeluaran pendidikan

juga mengindikasikan bahwa pendidikan anak-anaknya bukan lagi sebagai pilihan tetapi

sebagai suatu keharusan- Pengeluaran mtuk kebutuhan ini dua kali lebih besar

dibanding sandang (6,54 Vo). Pandangan atau pemikiran yang melihat pendidikan lebih

penting dari pakaian (sandang) merupakan suatu yang sangat menggembirakan. Sikap

seperti menunj ukkan sesuatu unsur pendukung pembangunan.

Setelah pengeluaran pendidikan, proporsi kedua terbesar dalam kelompok jasa

adalah kesehatan (4,62 yo). Keadaan ini juga merupakan sesuatu yang mengembirakan,

walaupun persenlasenya hanya 1/3 dari pengeluaran pendidikan, tetapi sikap seperti ini
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berdampak positif terhadap pembangunan, karena anak-anak yang sehat akan

merupakann sumberdaya pembangunan yang berkualitas dimasa datang.

Proporsi terbesar kedua adalah pengeluaran untuk transportasi (4,17 %). Angka

ini relatif besar dibanding pengeluaran lainnya {rekreasi (1,15Yo), sosial (1,18%), dan

penrmahan (0,58%)). Hal ini menggambarkan relatif tingginya mobilisasi masyarakat

Kabupaten Solok. Dibanding dengan rekreasi, porsi pengeluaran yang relatif besar juga

diperlihatkan oleh pengeluaran untuk kesehatan. Data mengindikasikan sudah relatif

ti nggi nya perhatian masyarakt terhadap kesehatan

3.2.1 Good - Service Ratio Kecamatan Junjung Sirih

Proporsi pengeluaran untuk pangan di kecamatan Junjung Sirih sebesar 73,25oh.

Dibanding kecamatan lain, pengeluaran pangan di kecamatan ini relatif besar. Data ini

mengindikasikan relatif rendahnya tingkat fte-5ejahteraan masverakat di kecamatan

Jmjrmg Sirih dibanding kecamatan lainnya, bahkan lebih tinggi dari pengeluaran

pangan untuk kabupaten Solok.

Struktur pola konsumsi responden di kecamatan ini menunjukkan hahwa porsi

pengeluaran umtuk barang sebesar 79,49yo dan sisanya untuk pengeluaran jasa20,5l%o,

sedangkan angka good-service ratio sebesar 3,88yo atau 3,88 : 1 .

Angka goods-sentic.e ratia tertinggi adalah di kecamatan Junjung Sirih. Jika

ditinjau dari pola konsumsi tergambar bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Junjung

Sirih rdatif le.hih- tendah dihanding kecamatan lainnya.

St^n:ktur pengeluaran untuk jasapun berbeda dibanding kabupaten Solok secara

keseluruhan, karena dikelompok ini pengetuaran terbesar adalah untuk memenuhi

kebutuhan transpo!-ta.si, sedangkan untr-rk- k-ahr-rpaten Solok adala-h r-rntrrk pen-didikan

Relatrf tingginya porsi pengeluaran untuk transportasi menun;ukkan dua

kernungkinan antara lain : (l) Relatif tingginya mobilisasi masyarakat di daerah ini dan

atau (2) Relatif tingginya biaya transportasi perunit dibanding daerah lain. Kedua

kemungkinan di atas mempunyai implikasi yang berbeda. Jika kernungkinan pertama

Pusul Kujian Pembungunun Wilayah dan Pedesaan - (lNP Padang 3-21



I ndi kat or Ke s ej aht e raan Ralqtat

yang te{adi maka menggambarkan relatif sejahteranya masyarakat di kecamatan ini.

Artinya adopsi teknologi dan pengetahuan relatif tinggi dibanding daerah (kecamatan)

lain yang porsi pengeluaran transportasinya lebih rendah.

Masyarakat yang mobilisasinya tinggi berarti informasi (pengetahuan dan

teknologi) relatif banyak diserapnya dibanding pendr.rduli yang mobilisasinya rendah.

Biasanya masyarakat seperti ini lebih mudah menerima pembaharuan/pembangunan.

Namun jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka implikasinya ada'lah relatif

terisolasinya masyarakat di daerah tersebut. Artinya Pemda Solok perlu

memprogramkan kegiatan yang dapat mengurangi biaya transportasi masyarakat.

Pengeluaran pendidikan menempati urutan ketiga dalam struktur pengeluaran

masyarakal. Persenlase pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan adalah 7,33 %.

Persentase untuk kebutuhan ini menduduki angka terkecil kedua di kabupaten Solok

setelah kecamatan X Koto Singkarak- Data tersebut mencerminkan relatif rendahnya

perhatian masyarakat pada pendidikan anak-anaknya. Keadaan ini selanjutnya akan

memperlambat proses pembangunan di daerah ini. OIeh sebab itu dimasa datang Pemda

Solok perlu mencanangkan beberapa kegiatan untuk memacu perkembangan pendidikan

di masyarakat. Hal yang sangat penting dalam kegiatan Pemda adalah usaha

menumbuhkan motivasi belqjar di kalangan masyarakat

Selanjutnya pengeluaran untuk sandang sebesar 6,08 o/o- Pengeluaran rrrrh*

kebutuhan ini relatif sama dengan kecamatann lainnnyq namun sedikit lebih kecil

dibanding rerata kebupaten Solok (6,54 W. Pengeluaran rmtuk kesehatan juga relatif

sama besar dengan kecamatan lainnya dan sedikit lebih rendah dibanding rerata

pengeluaran kesehatan tingkat kabupaten Solok (4,620/o). Proporsi pengeluaran terendah

adalah untuk perumahan (0,16 9/o), Sosial (0,649h) dan rekreasi (0,57 %).

3.2.2 Goods - Service Ratio Kecamatan Kubung

Di kecamatan Kubung rerata total pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan

berupa barang adalah sebesar 76,27 7o dan sisanya 23,73 o% merupakan pengeluaran
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untuk jenis jasa (pendidikan, sosial, transportasi, relreasi dan kesehalan). Besaran angka

goods-service ratio adalah 3,21 oh. Jika dibandingkan dengan kecamatan Junjung Sirih,

angka ini relatif lebih kecil. Berarti tingkat kesejahteraan di antara kedua kecamatan ini

relatif sama Walaupun kecamatan Kubung mempunyai angka lebih kecil namun

perbedannya relatif tidak berarti (kecil).

Pola konsumsi masyarakat kubung masih didominasi oleh pengeluaran pangan

yaitu mencapai angka 70,88 % dari total penge'luaran rerata seperti juga kecamatan

lainnya, besarnya pengeluaran untuk kebutuhan ini mengindikasikan bahrva perhatian

masyarakat masih tertuju pada pemenuhan kebutuhan fisik (makan). Artinya, secara

umum tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah. Di kelompok pengeluaran

barang juga terdapat pengeluran untuk sandang se.besar 5,25 o/o. Jika dibandingkan

dengan daerah lainnnya, pengeluaran untuk kebutuhan ini di kecamatan Kubung relatif

lebih rendah- Berarti mulai ada pergeseran pola konsrmrsi masyarakat Kubung dari

kelompok barang ke jasa. Demikian juga dengan persentase pengeluaran untuk

penrmahan hanya 0,14 % jugaterendah dibanding kecamatann lainnya, walaupun masih

relatif kecil pergeseran pola konsumsi ini mengindikasikan pergeseran kebutuhan dan

merdngkatnya kesej ahteraan masyarakat.

Pengeluaran untuk jasa (sevice) terdiri dari pendidikan, sosial, transportasi,

rekreasi dan kesehatan. Pengeluaran uiltuk kesehatan sebesar 16,65 o/o. Porsi

pengeluaran ini berada di atas rerata untuk kabupaten Solok (12,41Yo).Data ini semakin

memperkuat dugaan di atas, yaitumeningftatnyakesejahteraan masyrakat di daerah ini.

Relatif besanrya persentase pengeluaran untuk pendidikan mengindikasikan besarnya

perhatian orang tua pada pendidikan anak-anaknya. Pendidikan anak-anak sudatr di

pandang sebagai suatu keharusan yang sangat berguna bagi anak tersebut. Tugas Pemda

dalam hal ini adalah untuk terus mendorong perkembangan dan membantu

pengembangan sektor pendidikan secara terus menerus-

Pengeluaran umlk kesehatan sebesar 3,87o/o- Angka pengeluaran ini relatif lebih

kecil dibanding pengeluaran yang sama untuk kesehatan lainnya. Relatif kecilnya
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pengeluaran ini sebagai akibat ; (l) Rendahnya perhatian masyarakat pada kesehatan

atau, (2) Relatif murahnya biaya kesehatan di daerah ini.

Pengeluaran untuk transportasi sebesar 2,24oh. Angka ini juga relatif kecil

dibanding kecamatan lain atau berada di bawah (4,17%). Relatif rendahnya pengeluaran

untuk kebutuhan ini mencerminkan; (l) Rendahnya mobilisasi masyarakat atau, (2)

Masyarakat mudah mengakses transportasi, sehingga biasanya relatif mudah dibanding

daerah lainnya.

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahrva di kecamatan kubung mulai

terjadi transpormasi pola konsumsi masyarakat dari goods (pangan) ke service

(khususnya pendidikan). Hal ini tercermin dari besaran porsi pendjdikan (16,65oh)

dibandin g kecamatan I ainnya.

3.2.3 Goods-service Ratio Kecamatan Lembang Jaya

Rerata pengeluaran untuk barang di kecamatan Lembang Jaya sebesar 78,88%

dan untuk jasa (service) sebesar 21,72yo. Sedangkan angka goods service ratio sebesar

3,'14 o/o. Jika dibandingkan dengan pola konsumsi masyarakat Kecamatan Kubrmg, maka

diperoleh informasi bahwa goods service ratio masyarakat lembang jaya lebih besar.

Berarti tingkat kesejahteraan masyarakat krnbang Jaya relatif rendah dari Kubmg.

Dari total pengeluaran untuk barang (goods) terbagi atas 3 jenis (pangan,

sandang dan pennnahan ). Rerata persentase pengeluaran pangan sebesar 70,60yo.

Angka ini relatif sama dengan persentase pengeluaran pangan untuk kecamatan Kubung.

Jika dibandingkan dargan kecamatan lairmya. Angka pengeluaran ini relatif kecil

(kecuali X Koto Sei Lasi). Sedangkan persentase pengeluaran untuk sandang sebesar

-1,98o/o. Angka ini relatif lebih besar dari kecamatan lairmya. Bertrti terjadi pergeseran

dari pengeluaran pangan ke sandang.

Untuk selrtor jasa (service), kecamatan Lembang Jaya juga termasuk kecamatan

yang paling tinggi porsinya untuh pengeluaran pendidikan (16,72 o/o), juga diatas

kabupatcn Solok y-ang hanya 12,41Yo. Walaupun porsi pangan masih cukup tingg,
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namrm porsi pengeluaran service yang relatif penting (seperti pendidkan) sudah cukup

tinggi.

3.2.4 Goods-Service Ratio Kecamatan Sangir

Porsi pengeluaran tmtuk pangan di Kecamatan Sangir mancapai 66,420/0. Hal ini

relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tiga kecamatan sebelumnya atau rerata

Kabupaten Solok (69,35%). Porsi terbesar kedua adalah pengeluaran untuk pendidikan

mencapai l0,5yo dan angka ini relatif lebih rendah dibanding Kecamatan Kubung,

Lembang Jaya, dan X Koto Sei Lasi.

Porsi terbesar ketiga adalah untuk kesehatan sebesar 6,l3Yo dan angka ini

merupakan yang terbesar dibanding 5 kecamatan lainnya yang diteliti. Porsi pengeluaran

sandang mencapai 6,36oh dan ini merupakan angka yang relatif moderat. Dari keempat

porsi pengeluaran terbesar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa goods service rasio

di kecamatan ini sudah relatif baik. Hal ini tercermin dari relatif kecilnya pengeluaran

untuk pangan dibanding kecamatan lainnya.

3.2.5 Goods-service Rasio Kecamatan X Koto Sei Lasi

Strukfirr pengeluaran antara barang dan jasa di Kecamatan X Koto Sei lasi

adalah yang terbaik dibanding Kecamatan lainnya. Hal ini tercermin dari porsi

pengeluaran mtuk pangan yang hanya mencapai 62,82yo. Porsi pengeluaran terbesar

kedua adalah untuk pendidikan (16,430/o). Selanjutnya untuk kesehatan (5,760/o),

sandang (5,60%), dan transportasi (3,98%).

Dari data tersebut di atas tergambar bahwa secara umum goods-service ratio di

kecamalan ini sudah lebih baik, rvalaupun persenlase untuk barang (goods) masih relatiF

tinggi. Kondisi ini menunjukkan mulai adanya pergeseran pengeluaran pada sektor jasa

umumnya dan pendidikan serta kesehatan khususnya. Keadaan ini menunjukkan

semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan ini.
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3.2.6 Goods-Service Rasio Kecamatan X Koto Singkarak

Porsi pengeluaran untuk goods di Kecamatan X Koto Singkarak mencapai

80,57o/o dan service sebesar 79,57yo, sehingga rasionya mencapai 4,15. Artinya jika

pengeluarannya Rp.l00,- maka untuk barang Rp.80,- dan jasa Rp.20,-. Kondisi ini

merupakan yang terjelek di antara 6 kecamatan yang diteliti Dari pengeluaran untuk

pangan tersebut, sebesar 72,1 I persen adalah pengeluaran untuk pangan dan sisanya

untuk sandang (7-47o/o) dan perumahan (0,989/o).

Dari pengeluaran untuk jasa terbesar terutama untuk pendidikan (6,820,,0),

transportasi sebesar 6,57yo, dan kesehatan 4,52o/o. Kondisi ini mcnunjukkan kebutuhan

utama penduduk masih berupa kebutuhan fisik dan belum beranjak ke kebutuhan yang

lebih tinggr.

3.3 Kondisi Perumahan dan Pemukiman

3.3.1 Kondisi Lantai

Kondisi lantai Rumah atau Pemukiman Penduduk di Kabupaten Solok pada

umumnya terdiri dari semen (6l,l7o/o). Kemudiantanah 23,6To/o,Ubin 8 7o, Kermik 5,67

o/o dan Kayu/bambu 1,5 o/o. Dari data tersebut diatas tergambar bahwa (ditinnjau dari

segi konndisi mrmah) tinngkat kesejahteraan penduduk sudah cukup trmrggr. Artinya

hanya 25,17o/o dari penduduk yang kondisi rumahnya kurang baik. Data tersebut juga

menunjukkan bahwa konsumsi rmntuk papan relatif tinggi atau permintaan akan nmrah

cukup tinggi. Artinya, pemda dapat merespon permintaan rumah tersebut dengan

mendirikan Badan usaha pengelola pembangunan perumahan milik pemda.
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Kecamatan Keramik Ubin Semen Kayu/
bambu

Tanah

1. Junjung Sirih I 5 7t l6

2. Kubunng 4 l0 60 I 25

3. Lembang Jaya 4 23 35 5 JJ

4. Sangir 5 2 66 27

5. X Koto Sei. Lasi IO 58 2 30

6. X Koto Singkarak 3 8 77 I l1

Total 34
(s,67"/"\

4E

(8 %)
367

(6l,l7"hl
9

(l'5 Y")
142

(23,67" \

Tabel 3.9

Kondisi Lantai Rumah Tinggal Penduduk di Kabupaten Solok

Suntber : Data Primer Tahun 2000 (Diolah)

Di kecamatan Junjung Sinh, penduduk yang mempunyai rumah dengan semen

sebesar 7l yo, dan tanah \60/o. Berarti tingkat kesejahteraan penduduk di kecamatan

Junnjung Sirih cukup tinggr. Demikian juga dengan Kecamatan Kubung. Jumlah

penduduk yang tetah mempuryai lantai Keramik, Ubin dan Semen sebanyak 74 o/o dan

yang berlantai tanah 25 o/o sertakayu I %.

Jumlah penduduk Kecamatan Lembang Jaya yang mempunyai rumah berlantai

keramik, ubin dan semen sebannyak 62 o/o, tanah 33 % serta kayu 5 %. Hal ini

mengindikasikan sebagian besar penduduk Kecamatan Lembang Jaya tingkat

kesejahteraannya sudah cukup tinggr. Di Kecamatan Sangir, jumlah penduduk yang

telah mempunyai lantai keramik, ubin dan semen sebanyak 73 o/o dan tanah 27 o/o.

Keadaan ini hampir sama dengan tiga kecamatan lainnya.

Jurnlah penduduk Kecamatan X Kr.rto Sungai Lasi ,u-ang mempunyai rumah

berlantai '.ibin lC o/o ,Jar, semen 589'o. Jadi lumlah pendriduk yang telah mempunyai

rumah dengan lantai Keramik dan Ubin sebanyak 68%. Sedangkan penduduk yang

mempunyai rumah yang berlantai tanah tinggal 30% dan Kayu,rbambu hatya 2 o/o.

l'itsal Kttiian I'embansttndn LVilavalt rlun l'etlesaun - (lNP Padung 3-27



lndikator Kesej ahteruun lluhrut

Peududuk Kecamatan X Koto Singkarak mernpunyai tingkat kesejalrteraan yallg cukup

tinggi dibanding kecamatan lainny'a. Hal ini tercemin dari banyaknya rumah penduduk

yang telah mempunyai lantai semen (77 o/'r), ubin 8 o,1o dan keramik 3 9'o, sedangkan yang

mempunyai rumah dengan lantai tanah hanya 1l %.

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahrva pada umumnya tingkat

kesejahteraan penduduk di Kabupaten Solok sudah relatif tinggi. Rata-rata l1-83 ozt, dari

penduduk sudah mempunyai rumah yang berlantai semen, ubin dan keramik. Keadaan

lantai rumah terbaik terdapat di Kecamatann X Koto Singkarak 88 % (berlantai semen,

ubirr dan keramik). Kenrudian berturut-turut.lunjung Sirih (84 %), Kubung (74 0,6),

Sangir (73 %), X Koto Sungai Lasi (68 o,(,1 dan Lembang Ja-va (62 9o)

3.3.2 Keadaan Atap Rumah Penduduk

Keadaan atap rumah penduduk seperti terlihat pada Tabel 3.1I tergambar bahwa

97,83 % dan penduduk di Kabupatenn Solok telah memiliki rumah beratap seng. Berarti

tingkat kesejahteraan masyarakat cukup tinggi. Di Kecamatan Junjring Sirilu Lembang

Jaya, Sangir dan X Koto Singkarak tidak ada lagi rumah penduduk yang beratap rumbia,

bahkan l,83oh responden sudah beratap genteng. Di Kecamatan Sangir terdapat 5o/o

penduduk yang telah beratap genteng, dan Junnjunng Sirih serta X Koto Sungai Lasi

masing-masing 3 %.

Tabel3.10

Keadaan Atap Rurnah Penduduk di Kabupaten Solok Tahun 2000

Kecamatan Genteng Seng Rumbia Total

1. Juniung Sirih J 97 0 r00
2. Kubunng 0 99 I 100

3 Lernbang Jaya 0 100 0 r00
4. Sangir 5 95 0 100

5. X Koto Sei. Lasi a
J 96 1 100

6. X Koto Singkarak 0 100 0 100

Total I 1 (r,83%) 587 (97,83 %) 2(0,33%) 600
Sumber : Data Primer Tahun 2000 (Diolah)
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3.3.3. Keadaan Dinding Rumah Penduduk

Keadaan dinding rumah penduduk seperti terlihat pada Tabel 3.12 tergambar

bahwa 51,5 o/'o penduduk di Kabupaten Solok sudah mempunyai rumah dengan dinding

tembok. Sebesar 34,33 o/o dari penduduk sudah mempunyai dinding kal'u, sedangkan

dengan bambu sebesar 8,670/0 dan lainnya 5,5 o . Berdasarkan keadaan dinding tersebut

juga dapat diketahui tingkat kesejahteraan mas,varakat. Secara umum kesejahteraan

masyarakat kabupaten Solok sudah relatif tinggi-

Tabel 3.1 I

Keadaan Dinding Rumah Penduduk di Kabupaten Solok Tahun 2000

Sumber : Data Primer Tahtm 2000 (diolah)

Jika dibandingkan dengan setiap kecamatan, diketahui bahwa keadaan dindinng

rumah terbaik, terdapat di Kecamatan X koto Singkarak (75 % sudah berdinding

tenrbok). dan 25 9'o berdinding kayu. Di Kecarnatan Junjung Sirih, sebesar 637o

nlenrpun,vai rumah dengan dinding tembok, dan sebesar 369/o dengan dindinng kayu.

Selanjutnya kecamatan Kubung sebanyak 58% diantaranya telah mempunyai rumah

berdinding tembok, sebesar 36% dengan dinding kayu dan hanya 5% dinding bambu.

Dikecamatan Sangir, 58% penduduk sudah mempunyai rumah dengan dinding tembok,

Kecamatan Tembok Kayu/papan Bambu Lainya

l. JunjungSirih 63 36 1 0

2. Kubung 58 36 5 t

3. Lembang Jaya 46 46 5 J

4. Sangir 56 43 1 0

5. X Koto Sei. Lasi 1l 20 40 29

6. X Koto Singkarak 75 25 0 0

Total 309 (51,5%) 206 Q4,33 %) 52(8,67V") 33 (5,s%)
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sebesar 43% berdinding kayu. Di Kecamatan Lembang Jaya sebanyak 46% berdinding

tembok, sebesar 46% dengan dinding kayu serta 8% lagi dengan dinding lainnya.

Keadaan terparah terdapat di Kecamalan X Koto Sungai Lasi. Di Kecamalan ini hanya

l1% dari rumah penduduk yang mempunyai dinding tembok, sebesar 20o/o hanya

dinding kayu, sebanyak 40%lagi cuma dinding bambu dan sisanya 29% berupa dinding

lainnya.

Data tersebut diatas memberikan informasi bahrva keadaan rumah disetiap

Kecamatan masih bervariasi. Artin-va ada indikasi bahrva tingkat kesejahteraan

penduduk belum merata diantara Kecamatan.

3.3.4. Keadaan Penerangan Rumah Penduduk

Keadaan dinding rumah penduduk seperti terlihat pada Tabel 3.13 tergambar

bahwa 74,33oh dari penduduk sudah dialiri listrik PLN, sebanyak 10,67Yo dialiri listrik

non PLN, petromak l0,l7o/o dan 4,670/o dengan pelita. Keadaan tersebut menunjukkan

bahwa tingkat kesejahtetaan masyarakat di Kabupaten Solok cukup tinggr. Dengan

aliran listrik tersebut penduduk dapat memanfaatkannya untuk membuat berbagai usaha.

Sehingga dapat menambah pendapatan mereka. Dimasa datang program pengembangan

daerah hendaknya diarahkan pada usaha peningtraran keterampilan dan inovatif

penduduk kabupaten Solok. Penerangan listrik selayaknya tidak hanya dimanfaatkan

sebagai penerangan rumah dan lingkuqgan tetapi juga dilihat sebagai sumber daya yang

dapat digunakan untuk meningftatkan pendapatan masyarakat.
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Kecamatan Listrik
/PLN

Listrik Non
PLN

Petromak Palito Lainnya

l. l Sirih 97 J

2. Kubun 82 1 12 4 1

-] Lemban .Ii 8l 6 t2 I

4 62 2l J 14

5. X Koto Sei. Lasi 3l 35 26 I
6. X Koto 93 I 5 I

Total 446
(74,33"/")

64 (10,67

"lrl
6l(10,17
%',

28
(4,67"h|

I
(o.l7o/")

Tabel 3.12

Keadaan Penerangan Rumah Penduduk di Kabupaten Solok Tahun 2000

Sumber : Data Primer Tahun 2000 (Diolah)

Di Kecamatan Junjung sirih, sebanyak 97o,h dari rumah penduduk sudah dialiri

listrik PLN, dan 3 9'o dengan pefiomak. Untuk kecamatan X Koto Singkatak 939'o rumah

penduduk sudah menggunakan aliran listrik dan hanya 6 on yang belum dialiri listrik'

Kecamatan Kubung, sebanyak g2 % darirumah penduduk sudah dialiri listrik PLN dan

17 o/o lainnya belum dialiri listrik. Di Kecarnatan Lembang Jaya sebanyak 81 % dari

rumah penduduk sudah dialiri listrik PLN dan hanya l3olo yang belum dialiri listrik'

Keadaan yang memperihatinkan (ditinjau dari sarana aliran listrik kerumah penduduk)

terdapat di Kecamatan X Koto Sungai Lasi. Di Kecamatan ini baru 3l7o baru rumah

penduduk yang sudah dialiri listrik PLN, dan 35% dialiri listrik swasta (non PLN)'

Berarti di daerah ini peranan listrik swasta masih lebih tinggi dibanding PLN' Hal ini

mengindikasikan terdapatnya ketimpangan kesejahteraan, dan pelayanan negara di

banding kecamatan lainnya. Relatif sedikitnya nrmah penduduk yang dialiri listrik PLN

bukanlah akibat tidak mampunya ekonomi masyarakat, namun karena relatif tingginya

pemakaian listrik swasta. Keadaan ini mengindikasikan bahwa (a) Masih terbatasnya

aliran listrik di kecamatan ini. Artinya, cakupan (daerah) pelayanan listrik negara masih

relatif kecil. (b) Relatif baiknya pelayanan listrik swasta. Dapat saja terladi, bahwa

masyarakat dapat menggunakan listrik PLN, namun tidak dipilih penduduk' karena

pelayanan (biayanya) relatif lebih jelek dibanding listrik swasta.
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3.3.5. Keadaan Sumber Air

Keadaan sumber air untuk minum, mandi dan mencuci (kebutuhan domestik)

seperti terlihat pada Tabel 3.14 tergambar bahwa 54,33o/o dari penduduk mengambil air

minum dari sumur tanah, sebesar l5,67ohmengambil air minum dari sungai dan sebesar

5,5% penduduk telah menggunakan sanyo atau pompa' Berdasarkan tabel tersebut dapat

ditarik kesimpulan bahrva relatif sedikit penduduk yang memanfaatkan air minum'

keadaan ini kemungkinan disebabkan oleh: (l) kualitas air sumur dan sungai di

kabupaten Solok relatif lebih baik, sehingga trdak memotivasi mereka untuk memasang

air PAM. (2) Relatif mahalnya harga air minum produksi PDAM dibanding biaya

mendapatkan air minum lainnya (pompa, sumur dan sungai), dan (3) PelayanarvJaringan

PAM masih terbatas atau cakupan jaringan air minum PAM relatif kurang' Hal ini dapat

diakibatkan tofografi daerah yang menyebabkan biaya pemasangan jaringan PDAM

tinggr. (4) Kesadaran masyarakat akan konsumsi air minum bersih relatif mendah'

Tabel3'13
Keadaan Sumber Air Pada Pemukiman Penduduk

di KabuPaten Solok Tahun 2000

Suntber : Data Prirner T'ulnm 2000 (Diolah)

Berdasarkan kondisi diatas tercermin bahwa Pemda (PDAM) tnasih perlu

memperluas jaringan air minum ke seluruh lapisan masyarakat' Air minum dari PDAM

biasanya relatif lebih bersih dan higienis dibanding sungai dan sumur' Di daerah

PusalKulianPembatlgttnanWilayuhdanPedesaun-UNPPurlung

- ':i ",, lr

Kecametan PAM Sanyo/PomPa Sumur Sungai

1. Junjung Sirih 36 l5 45 4

2. Kubrmng 8 7 67 l8

3. kmbangJaYa 5 3 78 t4

4. Sangr 7 I 77 15

5. X Koto Sei. Last 50 I 9 40

6. XKoto Singftarak 4t 6 50 )

Total 147 (24,50 ) 33 (5,5 %) 326(54,33oh) 94 (15,67 Yo)
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pedesaan, kondisi sungai saat ini juga sudah mulai kurang bersih (tercemar) atau kurang

higienis. Banyak sumur di pedesaan terletak diluar rumah atau terbuka, sehingga

memperbesar peluang tidak bersihnya air minum tersebut. Di samping itu

kemauan/keinginan penduduk untuk mengkonsumsi air bersih juga perlu ditingkatkan.

Informasi dan dampak konsumsi air minum tersebut akan sangat berpengaruh pada

tingkat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu Dinas Kesehatan, PDAM, dan Instansi

lainnya perlu membuat Program betsama guna peningkatan kesadaran masyarakat untuk

mengkonsumsi air bersih. Disamping itu, yang lebih penting adalah peningkatan daya

beli atau pendapatan masyarakat itu sendiri. Jadi keseimbangan antara peningkatan

kesadaran (motivasi) untuk mengkonsumsi suafu kebutuhan dan daya beli masyarakat

perlu dicipakan.

Data tersebut juga menginformasikan bahrva terdapat ketimpangan penggunaan air

minum PDAM antar kecamatan di Kabupaten Solok. Misalnya di 3 Kecamatan (Junjung

Sirih, X Koto Sungai Lasi dan X Koto Singkarak) sudah relatif banyak masyarakat yang

mengkonsumsi poduksi PDAM. Sementara tiga Kecamatan lainnya (Kubung lrrnbang

Jaya dan Sangir) baru 5 Vd 8% dari penduduk yang dapat mengkonsumsi air produksi

PDAM. Ketimpangan seperti ini jika tidak cepat diperbaiki akan potensial

mendatangkan konflik.

33.5. Keadaan Pembuangan Tinja

Keadaan pembuangan tinja di pemukiman penduduk seperti terlihat pada Tabel

3.15 tergambarbatrwa Dari data dalan tabel tersebut diatas, tergambarbahwapenduduk

kabupaten Solok pada umumnya membuang tinja ke kolom (38%) dan ke sungai/danau

(35%). Selain itu sebesar 15,67u^ dari penduduk sudah menggunakan tangki atau

Seftiktank, sebanyak l}]3y6 masih rnenggunakan lobang/tanah dan 0,83% mernbuang

tinja ke tanah terbuka.
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Kecamatan Tangki
Seftiktank

Kolam Sungai/
Danau

Lobang/
Tanah

Tanah
terbuka

l. Junjung Sirih 11 54 34

2. Kubung 8 3l 45 li J

3. Lembang Jaya l8 16 36

4. Sangir 9 6 47 36 2

5. Sei Lasi 24 35 29 t2

6. X Koto

Singkarak

24 56 19 I

Total 94
(15,67' l

228
(38 %)

210
(3s%\

62
(10,33 %)

5
(0,837.)

Tabel3.i4
Keadaan Tempat Pembuangan Tinja Pada Pemukiman Penduduk

di Kabupaten Solok Tahun 2000

Sumber : Data Primer Tahun 2000 (diolah)

Data tersebut diatas memberikan informasi bahwa sebahagian besar penduduk

kabupaten Solok belum membuang tinja ketempat yang seharusnya (tanglii atau

seftiktank).

Pembuangan tinja yang tidak pada tempat seharusnya menunjukkan perilaku yang

perlu dirubah dimasa datang. Oleh karena itu kesalatran seperti ini akan (l)
mengakibatkan kurang baik (penyebab penyakit) bagi masyarakat. Pembuangan tinja ke

zungai misalnya akan dapat menimbulkan efek tidak baik pada oftmg lain, karena

banyak penduduk yang memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi dan mencuci.

Demikian juga dengan pembuangan tinja ke kolom dan tanah atau lobang. Cara

seperti ini dapat dengan mudah menularkan penyakit pada orang lain. Apalagi jika yq.
metnbuang tinja tersebut mempunyai bibit penyakit-penyakit tertentu. (2) Menganggu

lingkungan. Pembuangan tinja sembarangan dapat menganggu lingkungan. Lingkungan

akan kotor (pekarangan atau ladanag, sungai atau kolom) sehingga dapat menganggrll

lingkungan secara umum.
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Dari data tersebut juga diketahui bahwa 6 (enam) Kecamatan yang diteliti,

terdapat dua kecamatan yang relatif lebih baik, yaitu Kecamatan X Koto Sungai Lasi

dan X Koto Singkarak. Di Kecamatan Sungai lasi misalnya sudah telatif banyak

penduduk yang membuarrg tinja ke seftiktank namun ada juga terdapat 12% penduduk

yang masih membuang tinja ke dalam lobang tanah.

Sedangkan dua kecamatan (Sangir dan Kubung) merupakan yang terbanyali

melakukan pembuangan tinja ke tempat bukan seftiltank. Dari kedua kecamatan

tersebut, yang terparah adalah kecamatan Sangir, dimana pada umumnya (terbesar)

penduduk masih membuang tinja ke Sungai (41%) dan Lobang Tanah (36%).

Oleh sebab itu dimasa datang Pemda Solok unhtk dapat merrrber:ikan informasi

tentang hal ini. Tentunya koorrJinasi sangat perlu antara Dnas Kesehatan dengan

Instansi terkait lainnya.

33.6 Pemilikan Peralatan Elektronika

Keadaan pemilikan peralatan elekEonika disajikan pada Tabel 3.15, yang

menggambarkan bahrva secara umum rumah tangga penduduk di Kabupaten Solok telah

memiliki TV dan Tape saja (47)To@,sebesar 2lo/ehrumemiliki Tape atau radio, yang

telah memiliki TV, VCD dan Tape sebanyak 16)30/o dan yans belum memiliki TV,

VCD, Tape dan Radio sama sekali sebanyak 15,670/o. Keadaan ini menunjiklan bahwa

tingkat kesejahteraan masyarakat sudah cukup tinggr. Artinya 63,50/o dari kepala

keluarga telah memiliki selouang-turangnya Tetevisi dan Tape-
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No. Kecamatan Pemilikan Peralatan Elektronika

TV,VCD

dan Tape

TV dan

VCD

Tape/

Radio

Tidak

ada

Total

I Junjung Sirih 8 63 26 I
J 100

) Kubung 17 53 l4 l6 100

J Lembang Jaya 6 58 25 ll r00

4 Sangir 34 t9 t6 3l r00

5 X Koto Sei Lasi 18 27 25 30 100

6. X Koto Singkarak 15 63 20 2 100

Total 98 283 126 94 600

Tabel 3.15
Keadaan Pemilikan Peralatan Elektronik Oleh Rumah Tangga Sampel

Di Kabupaten Solok Tahun 2000

Sumber: Dato Primer Diolah

Televisi dan Radio merupakan dua jenis alat elelrtronika yang mempunyai

setidalorya dua manfaat atau fungsi pernenuhan kebutuhan manusia, yaifu informasi dan

hiburan. Aksesibilitas masyarakat terhadap informasi berpengaruh secara berarti

terhadap perubahan atau transformasi budaya dan adopsi IPTEK. Semakin banyak

informasi yang dapat diakses maka semakin tinggi pengetahuannya. Penarnbahan

pengetahuan tersebut merupakan swttu proses pembelajamn. Artinya pengetahuan

berpengaruh pada sikap dan perilaku seseorang. Penduduk yang mempunyai informasi

relatif lebih banyak akan lebih mudah menerima inovasi dan selanjutnya juga lebih

mobil. Oleh sebab itu pada mereka biasanya lebih mudah ditawarkan pembangunan dan

lebih partisipatif.

Disamping itu Televisi dan Radio juga nrerupakan sarana hiburan. Berarti

tingkat kesejahteraan mereka sudah lebih tinggr. Jika merujuk ke pendapat Maslow;

maka mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan fisik dan rasa aman. mereka sudah

memasuki tahap kebutuhan sosial. Pendapatan mereka tidak hanya cukup untuk
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memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga kebutuhan akan hiburan. Hiburan juga dapat

dipandang sebagai sarana meningkatkan motivasi dan kesegaran psikologis penduduk.

Secara psikologis seseorang yang telah menonton dan alau mendengar hiburan akan

lebih rilek dan segar dibandingkan yang tidak. Hal ini tentunya berpengaruh pada

kinerja mereka. Seseorang yang bekerja dalam keadaan rilek dan segar akan

menghasilkan lebih baik dari yang lain. Hiburan juga berpengaruh terhadap tingkat

kesehatan seseorang. Penduduk yang terhibur biasanya mempunyai tingkat kesehatan

yang lebih baik dibandingkan jika yang bersangkutan tidak terhibur.

Total penduduk yang telah mempunyai Televisi dan Tape di setiap kecamatan

sebagai berikut: Kecamatan Junjung Sirih sehesAr 71o/n, Krrbung 70Y", t.embang Jaya

64%, Sangir 53o/o,X Koto Sei Lasi 45oh dan X Koto Singkarak sebesar 78o/o.Dali dala

tersebut di atas tergambar bahrva tiga kecamatan telah mempunyai kepemilikan Televisi

dan Tape relatif trnggr yaitu X Koto Singkarak, Junjung Sirih dan Kubung. Dua

Kecamatan relatif moderat yaitu kecamatan Lembang Jaya dan Sangir. Sedangkan

Kecamatan X Koto Sei lasi relatif rendah yaitu 45o/o. Pemilikan Televisi dan tape ini

juga menggambarkan adanya ketimpangan kesejahteraan antar kecamatan di Ifubupaten

Solok.

3.4 Kesehatan dan Gizi

Masalah kesehatan penduduk merupakan variabel penentu utama tingkat

produktivitas penduduk. Mengamati kesehatan penduduk hanrs diamati perilaku dan

pandangan penduduk itu sendiri dalam memelihara kesehatannya Perilaku dalam studi

ini diartikan kecenderung penduduk dalam mengobati peflyakti yang mereka derita. Di

kabupaten Solok gambaran perilaku tersebut disajikan pada Tabel berikut.
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Perilaku J.Sirih Kubung L.Jaya Sangir S.Lasi X.K.Sing Total

A. Mengobati
Sendiri:

I

2

)
4

37
42
l3
8

62
2
l0
26 40

s3
4

J

52

34

ll
J

9

JJ

7

5l

62
8

l5
l5

49
21

r0
2s

B. Berobat ke
Dukun.

1.

2

3

4

39
49
10

2

65
2
6
27

54
I
16

29

JZ

38
19

I1

-J
46
32
l9

40
s3
7

0

39
32
15

t4
C. Berobat ke

Bidan:
1.

2

3

4

l8
52
25
5

88
5

2
5

99
0
I
0

4
45
32
19

6
45
44
5

11

32
56
I

38
30
26
6

D. Berobat
ke Dokter

1.

2
J

4

60
29
ll
0

72
6
12

l0

70
2s
2

3

0
44
41

l5

7
68
t9
6

9
86
5

0

37
42
l5
6

E.Berobat ke
Puskesmas

l.
2
J
4

t4
37
43
6

l3
25
JJ

29

2l
l8
45
16

8

42
36

14

3

47

52
4

21

20
53
6

44
I 2

l3
31

Tabel3.16
Kebiasaan Masyarakat Dalam Mengobati Penyakit Rumah rangga sampel

Solok Tahun 2000

Sumber: Data Prinrer Taltun 2000 (Diolah)
Keterangan : I : Sangat Sering 2 : Sering 3 : Jarang I : Tidak pernah

Data pada Tabel 3.16 memperlihatkan perilaku masyarakat dalam mengobati

penyakit yang mereka derita. Ada 5 kecenderungan perilaku yang diamati dalam studi
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iru yaitu mengaobati sendiri, dukun, bidan, dokter dan puskesmas. Secara kese'luruhan

sebahagian besar masyarakat (49Yo: sangat sering) masih berperilaku mengobati sendiri

penyakitnya. Kenderungan ini mungkin saja disebabkan oleh penyakit yang mereka

derita relatif ringan, seperti demam biasa. Kemungkinan lainnya adalah penyakit yang

menurut pandangan mereka bisa diobati secara tradional (bukan terapi medis).

Kecenderungan ini untuk setiap kecamatan relatif berbeda. Namun porsi yang paling

besar (mengobati sendiri) ditemukan di kecamatan Kubung, Lembang Jaya, Sangir dan

X Koto Singkarak. Kecenderungan penlahu ini memberikan rndika-si; (a) pemahaman

masyarakat tentang penyakit dan terapinya yang harus diterapkan masih relatif rendah.

Resiko mengobati sendiri penyakit yang dideritanya relar-if tinggi (h) kemungkinan

kurang terjangkaunya biaya pengobatan berobat kc puskesmas, bidan dan ke dotter.

OIeh karena itu memberikan pemahaman yang baik terhadap kesehatan sangat perlu

dilakukan dalam rangka meminimalkan resiko yang timbul akibat perilaku mengobati

sendiri.

Fenomena berobat ke dukun juga memperlihatkan kecenderungan perilaku (

(kategori sangat sering) dengan persentase yang relatif besar (39o/o). Relatif tinggrnya

perilaku masyarakat berobat ke dukun mungkin disebabkan antara lain oleh keyakinan

masyarakat terhadap dukun masih relatif tinggi. Namun fenomena tersebut harus

diwaspadai oleh Pemda karena tidak semua penyakit dapat di atasi oleh dukun.

Sebaliknya kecenderungan perilaku dukun adalah tidak ada penyakit yang tidak bisa

diobatinya- Keadaan inilah yang sering menimbulkan masalah yfrg resikonya

ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Kecenderungan p€nlaku berobat ke dukun pada

setiap kecamatan cukup bervariasi antar kecamatan Kecamatan dengan porsi yang

terbesar adalah Kubmg, Lembang Jaya dan X Koto Singkarak. Semua kecarnatan ini

pada satu relatif lebih maju dibanding kecamatan Sangir dan Junjung Sirih, tapi pada

sisi lain perlikau masyarakatnya dalam berobat relatif kurang baik ( fenomena ini

memerlukan studi lanjutan).
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Tingkat keseringan masyarakat berobat ke bidan, dokter dan puskesmas ternyata

lebih rendah dari berobat kedukun dan mengobati sendiri. Namun perbedannya tidak

signifikan (lihat tabel 3.16). Secara keseluruhan da4t disimpulkan bahrva perilaku

masyarakat dalam mengobati penyakinrya retatif kurang baik. Oleh karena itu sangat

diperlukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya, masyarakat diharapkan

berperilaku agar setiap penyakit vang mereka derita harus dikonsultasikan ke tenaga

kesehatan seperti bidan dokter atau ke puskesmas.

Perilaku lainnya yang perlu diamati berkenaan dengan perilaku ibu dalam

memelihara bayi mereka. Perawatan bayi yang sesuai dengan konclisi icleal diperkirakan

tingkat perkembangan bayi tersebut relatif baik dan pada gilirannya hal ini akan

mencipakan perkembangan generasi dengan keadaan gizi dan kesehatan yang juga

relatif baik sehingga mereka memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Gambaran data

tentang hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Gambaran data pada Tabel 3.17 memberikan informasi tentang perlaku ibu

rumah tangga dalam merawat bayinya. Pemahaman ibu nrmah tangga tentang hal ini
sangat mempengaruhi keadaan bayinya sepanjang umur Balita. Perilaku utama yang

perlu diamati adalah kesediaan para ibu rumah tanggadalam menyusui dan memberikan

makan tambahan terhadap bayinya- Temuan data memperlihatkan bahwa secara

keselwuhan masih ditemukm ibu rrmrah lmryga ya€ meryusui bayrnya tapi tidak

diiukuti dengan pemberian makanan tambahan pada rentangan umur 0 sampai 1 tahun

(22,360/o). Bayr yang thlbesarkan oleh kelompok ibu diperkirakan pertunbuhan bayinya

relatif kurang baik. Akibatnya bayi tersebut sangat tingg, kekerapannya dengan berbagai

macam penyakit. Dalam perkembangnnya diperkirakan bayr tersebut cenderung

memiliki IQ yang relatif rendah. Keadaan ini mungkin disebabkan antara lain oleh

pemahaman ibu rumah tangga dan kepala keluarga yang kurang baik dan atau

pendapatan keluarga tidak mencukupi kebutuhan gizi balitanya. Namun porsi ibu rumah

tangga yang men)rusui bayinya dan memberikan makanan tambahan memperlihatkan

porsi yang relati besar (secara keseluruhan 46,720/o) dan untuk umur 2 sampai 4 tahun
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sebesar 15,33o/o. Kelompok ibu /rumah tangga ini menunjukan pemahaman yang relatif
baik terhadap perawatan bayinya dan hal ini mungkin didukung oleh kemampuan

keuangan keluarga. Porsi yang lebih besar sekaligus merelleksikan tingkal

kesejahteraan keluarga yang relatif baik

Perilak-u lainnya yang perlu diamati adalah masalah imunisasi bayi. Setiap rumah

tangga harus menrberikan imunisasi terhadap bayinya sesuai dengan standar ideal

kesehatan. Imunisasi BCG merupakan salah satu jenis imunisasi yang harus diberikan

pada setiap bayi. Namun di kecamatan sampel di Kabupaten Solok masih ditemukan

sebanyak 11.670/o dari ibu rumah tanggayang ticlak pernah memberikan imunisasi BCG.

Akibatnya, bayi tersebut sangat rentan terhadap penyakit yang dapat ditangkal oleh

BCG. Pada setiap kecamalan sampel kelihatannya relatif sama, masih ditemukan Ibu

rumah tangga yang tidak pernah memberikan imunisasi BCG terhadap bayinya. Ke

depan harus diupayakan agar selunrh ibu nrmah tangga memiliki pemahaman yang baik

tentang pentingnya memberikan imunisasi terhadap bayinya Dengan pemahaman yang

baik diharapkan keluarga memberikan perioritas terhadap keperluan imtmisasi tersebut.

lmunisasi DPT secara keseluruhan juga memperlihatkan keadaan yang kurang

baik. Sebanyak 3927o/o ibu nmrah tangga tidak memberikan imunisasi DPT sesuai

dengan standar ideal (3kali). Darijumlah tersebut, sebanyak ll,l7yo ibu rumah tangga

tidak pernah memberikan DPT kepada bayirrya. Kelompok ibu rmrah tangga ini

diperkirakan kurangmemiliki pemahamanyangbaik terhadap pentingnya DpT dan atau

mungkin kemampuan keuangatr keluarga yang ktrang memadai. Namwr sebahagian

besar ibu rumah t^ngga (61,330/0) sudah mengikuti program imunisasi secara baik

sesuai dengan standar ideal (3 kali). Keadaan pada setiap kecamatan sampel tidak

memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Pada setiap kecamatan sampel sebahagian

besar ibu rumah tangga sudah nrengikuti program imunisasi DPT secara baik.

Kecenderungan yang sama juga diperlihatkan oleh program imunisasi Pollio dan

Hepatitis.
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Tabel 3.17
Jenis Imunisasi Yang Dipakai Rumah Tangga Sarnpel

Kabupaten Solok Tahun 2000

Sumber: Datu Primer fahun 2000 (Diolah)

Perilaku J.Sirih Kubung L.Jaya Sangir S.Lasi X.K.Sing Total

A.Disusui:
l. Tanpa MT

(0-l th)
2 Dgn MT

(0- lrh)
3. Tanpa MT

(2-4 th)
4. Dgn MT

(2-4 th)

21,21 28,40

30.30 39.51

27,27 12,35

2t.zt t9,75

20,95

52,39

8,57

18,10

')') g?

50,00

23.96

3,13

13,95

20,93

2_5,58

39,53

)) 64

71,70

3,77

r.89

22,39

46,72

15,57

15.53

B. BCG
l.Pemah
2Tdk Pernah

88,00
22,00

92,00
8,00

89,00
11,00

84,00
16,00

86,00
14,00

91,00
9,00

88,33
11,67

C.DPT
1.3 kali
2.2kali
3. 1 kali
4. Tdk
pernah

62,00
15,00
13,00
10,00

62,00
16,00
10,00
12,00

59,00
18,00
I1,00
12,00

54,00
20,00
12,00

14,00

61,00
14,00

14,00

I 1,00

70,00
12,00
10,00
8,00

61,33
15,83

11,67
11,17

D. Polio
l. 3 kali
2.2kali
3. I kali
4. Tdk
pernah

64,00
10,00
12,00
14,00

64,00
12,00
10,00
14,00

62,00
14,00
11,00
13,00

55,00
21,04
11,00

I3,00

68,00
10,00

11,00

I1,00

62,00
14,00
12,00
12,00

62,50
13,50
ll,l7
72,83

E. Hepatitis
l. 3 kali
2.2kali
3 I kali
4 Tdk
pernah

54,00
10,00
12,00
24,00

44,00
15,00
10,00
31,00

52,00
12,00

14.00

24,00

48.00
18.00
r2.00
22,00

54,00
10-00

10.00

26,00

64,00
8.00
14.00
l'+,oo

52,67
12.17
12.00

23,00
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3.5 Pendidikan Formal

Aspek pendidikan merupakan variabel strategis yang diperkirakan cukup

signifikan pengaruhnya terhadap upaya penciptaan keluarga yang sejahtera. Kepala

keluarga dengan pendidikan yang relatif tinggi cenderung lebih mampu membangun

keluarga yang lebih baik (ekonomi dan sosial budaya) . Mereka merniliki pemahaman

dan kemampuan yang Iebih tentang ; (a) konsep keluarga dalarn artian yang

sesungguhnya, (b) aksesibilitas yang lebih tinggr terhadap sumber informasi dan

permodalan, (c) mengatasi persoalan keluarga, (d) lebih terbuka terhadap perubahan

baru. Oleh karena itu merupakan setiap Pemda harus berupaya maksimal agar setiap

anggota masyarakat memiliki jenjang pendidikan minimal sesuai dengan program

pernerintah itu sendiri (wajib belajar 9 tahun). Pendidikan kepala keluarga dan anggota

keluarga dapat dilihat pada Tabel berikut.

3.5.1 Pendidikan Kepala Keluarga

Gambaran data pada Tabel 3.18 mempelihatkan pendidikan formal kepala

keluarga di pedesaan sampel Kabupaten Solok. Ditemukan bahwa jumlah kepala

keluarga yang tidak tamat SD cukup variatif antar kecamatan. Rentangan persentase

kepala keluarga yang tidak SD antara l0 - 31%. Kecamatan dengan jumlah kepala

keluarga tidak tamat SD yang relatif tinggr adalah kecamatan Sungai lasi (31%).

Selanjutrrya diikuti oleh kecamalan Sangr, Iembang Jaya, Kubrmg dan X Koto

Singkarak. Tingginya angka kepala keluarga yang tidak tamat SD di kecamatan grrngai

I^asi mungkin disebabkan oleh banyak faktor mtara lain; tekanm ekonomi, pe,rrahunan

tentang pentingnya arti pendidikan relatifrendah, relatiftersiolasinya daerah dari pusat

pertumbuhan (kecamatan) atau relatif kurangnya sarana dan prasarana pendidikan.

Secara keseluruhan ditemukan angka jumlah kepala keluarga yang tidak tamat SD

sebesar 17,84%.

Pttsal Kalian Pembangunan lllila)lah dun Pedesoan - LINP Padang 343



I nd i kator Kesej ahteraan Ralgtat

Tabel3.18
Pendidikan Kepala Keluargq Isteri dan Anak

Pada Rumah Tangga Sampel di Kabupalen Solok Tahun 2000

Suntber: Data Printer Tahun 2000 (Diolah)

Pendidikan J. Sirih Kubung L.Jiaya Sangir S.Lasi X.K.Sine Total
TT SD
a. KK
b. Isteri
c. Anak

14,00

14,00

19,89

I5,00
19,00

13,79

18,00
35,00
24,76

19,00
25,00

21,97

31,00
21,00
11,48

10,00
8,00

25,19

17,84

20,33

20,21
T SD.

a. KK
b. Isteri
c. Anak

43,00
49,00
23,12

25,00
26,00
76,99

16,00
21,00
14,88

33,00
32,00
34,09

24,00
30,00
19,67

43,00
46,00
)) ))

30,67
34,00
20,21

TT SMP:
a. KK
b. Isteri
c. Anak

3,00
4,00
1,08

5,00
3,00
8,65

12,00
12,00
17,65

3,00
8,00
3,03

10,00

I,00
1,64

1,00

2,00
0,00

5,67
5,00
7,03

T SMP:
a. KK
b. Isteri
c. Anak

26,00
24,00
31,72

28,00
24,00
23,09

29,00
18,00
20,76

13,00
12,0a
17,42

14,00

18,00
30,60

28,00
29,00
28,15

22,83
20,83
24,90

TT SMA:
a. KK
b.. Isteri
c. Anak

3,00
0,00
l,6l

5,00
1,00

4,49

5,00
1,00

8,30

5,00
3,00
3,03

3,00
9,00
2,73

2,00
1,00
0,00

3,83
2,50
4,04

TSMA:
a.

b.

c.

KK
Isteri
Anak

9,00
7,00
21,51

19,00
23,00
31,41

20,00
9,00
13,94

20,00
16,00
19,70

17,00
16,00
33,33

I1,00
I1,00
23,7A

16,00
13,67
24,01

TT PT:
a. KK
b. Isteri
c. Anak

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1,00

1,00
0,00

0,00
1,00

0,00
0,00

0,17
0,33

T PT:
a. KK
b. Isteri
c.. Anak

2,00
2,00

3,00
4,00

1,00
3,00

6,00
4,00

1,00

4,00
5,00
3,00

3,00
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Angka lainnya memperlihatkan bahwa jumlah kepala keluarga yang tamat SD

juga cukup variatif antara kecamatan. Kecamatan yang jumlah kepala keluarga tamat

SD paling tinggr adalah kecamatan Junlung Sinh dan X Koro Singkarak (43,%).

Selanjutnya diikuti oleh kecamatan Sangir, Kubung, Sungai Lasi dan Lembang Jaya.

Jika kedua besaran angka ini ( tamat dan tidak tamat SD) drjumlahkan kelihatanny'a

memperlihatkan angka yang relatif besar 48,5lozir untuk seluruh kecamatan sampel.

Artinya hampir 50% kepala keluarga sampel memiliki pendidikan formal yang relatif
rendah. Kepala keluarga yang tidak dan tamat SD diperkirakan memiliki kemampuan

yang sangat rendah, baik da.lam hal pengembangan usaha yang ditekuninya maupun

wawasannya dalam membina keluarga yang sejahtera. Pada gilirannya hal ini akan

menentukan tingkat pencapaian kesejahteraan anggota keluarga yang cenderng relatif

rendah dalam artian non fisik.

Kepala keluarga yang tidak tamat SMP/sederjat secara keseluruhan sebesar

5,67yo, namun pada setiap kecamatan juga memperlihatkan angfta yang bervariasi.

Kecamatan dengan kepala keluarga yang tidak tamat SMp yang paling rendah

ditemukan di kecamatan X Koto Singkarak. Angka ini sejalan dengan jurnlatr kepala

keluarga yang tidak tamat SD yang relatif rendah tapi diikuti oleh angka tamat SD yang

relatif tinggi pada kecamatan yang sama. Akibatny4 pada kecamatan X Koto Singftarak

termasuk kecamatan dengan angka tamat SMP yang relatif tinggi (28 %) dibanding

kecamatan lainnya. Bila dianalisis lebih lanjut, ternyata pada kecamatan X Koto

Singkarak juga ditemukan kepala keluarga yang tidak tamat SMA yang relatif rendah

(2o/o) dan yang tarnat SMA masih tergolong tingg (!!%) ttibanding kecamatan Jgnjmg

Sirih. Dari jumlah kepala keluarga yang tamat SMA ternyata sebanyak 5o/o berhasil

menamatkan Pergunm Tinggr. Gambaran data ini memperlihatkan bahwa dari segi

pendidikan kepala keluarga, Kecamatan X Koto Singkarak tergolong relatif baik.

Dengan pendidikan yang relatif baik diperkirakan mereka akan lebjh mampu

membangun keluarga yang sejahtera baik dalam artian fisik maupun non fisik.
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Pada kecamatan Sungai Lasi ditemukan jumlah kepala keluarga yang tidak

tamat SMP relatif tinggi dibanding kecamatan Sangir, Junjung Sirih dan Kubung.

Keadaan ini juga diikuti oleh angka kepala keluarga yang tamat SMP relatif rendah

dibanding kecamatan X Koto Singkarak, Lembang Jaya, Kubung dan Junjung Sirih.

Demikian juga halnya dengan tingkat pendidikan yang lebih tirgg,. (SMA dan pT 
).

Pada tingkatan ini, kecamatan Sungai Lasi masih berada di bawah kecamatan Sangir (

SMA dan PT) , Lembang Jaya (SMA), dan Kubung (SMA dan PT ). Secara keseluruhan

dapat dikatakan bahwa performa pendidikan kepala keluarga di kecamatan Sungai Lasi

relatif kurang baik.

Keadaan pada kecamatan Sangir juga memperlihatkan performa pendidikan

kepala keluarga yang relatif berbeda dibanding kecamatan lainnya. .ltrmlah kepala

kepala keluarga yang tidak tamat SD relatif tinggi (19%) dibanding kecamatan Junjung

Sirih ( 14%) dan Kubung. (15%) Tetapr jumlah kepala keluarga tamat SD juga relatif
tinggi (33%) dibanding kecamatan Kubung (25yo), Lembang Jaya (160/o) dan Sungai

Lasi (24%). Pada sisi lain jumlah kepala keluarga yang tidak tamat SMp relatif rendah.

(3%) dan ini juga diikuti oleh jumlah kepala keluarga tamat SMP yang relatif rendah

(l3o/o). Data ini memberikan indikasi, cukup banyak kepala keluarga yang tamat SD

yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjangyang lebih tinggr (SNP). Selanjuhya jika

diperhatikan juurlah kepala keluarga yang tidak tamat ditemukan angfta yang ralatif
rendah (5%) tapi diikuti oleh jumlah kepala keluarga tamat SMA yang retatif tinggr

(20o/o) dan angka ini juga diihti oleh jrmrlah kepala keluarga tamat PT yang relatif
tinggi (6%).Jika dikelompokan pendidikan kepala keluarga tenyata untuk jenjang

pendidikan SMP ke atas, kecamatan Sangir kelihatannya menunjukan performa yang

relatif baik (39% dari total kepala keluarga beryendidikan SMp ke atas).

Pada kecamatan Lembatrg Jaya, jumtah kepala keluarga yang tidak tamat SD

relatif tinggi (18%). dibanding kecamatan Kubung (15o ), Junjung Sirih (14% dan X
Koto Singkarak (10%) Anek ini diikrrti oleh jumlah kepala keluarga tamat SD yang

relatif rendah (16%). Jika kedua besaran ini ditambahkan maka sebanyak 34% jumlah
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kepala keluarga di kecamatan Lembang Jaya hanya berpendidikan SD ke bawatr. Pada

jenjang pendidikan y'ang lebih tinggi (SNTIP) ternyata kepala keluarga yang tidak SMP

sebanyak 12o/o, tapi diikuti oleh angka tamat SMP yang relatif tinggi (28o/o) dan hal ini

juga diikuti oleh angka tamat SMA yang juga relatif tinggi (20%). Berbeda halnya

dengan Kecamatan Kubung, di kecamatan ini anglra tidak tamat SD relafif rendah

( I 5%) dibanding kecamatan Lembang Jaya ( I 8%), Sangir (9%) dan Sungai Lasi (31%).

Namun diikuti oleh angka tamat SMP yang ralatif tinggr (25%), Pada jenjang

pendidikan yang lebih tinggi, kecamatan Kubung juga memperlihatkan performa yang

relatif baik. Kepala keluarga yang tamat SMP sebanyak2So/o dan tamat SMA 19% dan

yang tamat PT 3%. Pada level ini kelihatannya kecamatan Kubung termasuk kecamatan

yang re.latif baik dibanding kecamalan lainnya.

Kecamatan Junjung Sirih kelihatannya menunjukan performa yang kurang bailc

Pada kecamatan ini sebahagian besar kepala keluarga (57% ) hanya berpendidikan SD

ke bawah (tamat dan tidak tamat SD). Sedangkan yang tamat dan tidak tamat SMP

sebanyak 29% dan yang tamat SMA hanya 9%. Namun ada kepala keluarga yang tamat

PT, walaupun dengan angka yang relatif kecll(2%).

Gambaran data di atas memperlihatkan bahwa performa pendidikan kepala

keluarga secara keseluruhan relatif kurang baik. Sebahagian besar kepala keluarga

hanya berpendidikan SD ke bawah (48,51yo: tamat dan fidak SD). Sedangkan yang

tamat SMP hanya 22,83o/o dan tamat SMA 16%. Sedangkan perfonna pendidikan

kepala keluarga pada setiap kecamatan sampel cukup variatif. Kecamatan yang

memperlihatkan performa pendidikan kepala keluarga yang relatif baik adalah

kecamatan X Koto Singkarak, Kubung dan Lembang Jaya. Sedangkan sisanya

memperlihatkan performa pendidikan kepala keluarga yang kurang baik.

3.5.2 Pendidikan Isteri

Pendidikan isteri juga diharapkan lebih baik dalam upaya pembinaan keluarga

yang sejahtera. Merekalah yang lebih berperan relatif besar dalam membina dan
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mengembangkan potensi anak. Dengan pendidikan yang lebih tinggr, isteri diharapkan

mampu sebagai teman diskusi bagi kepala keluarga dalam menghadapi setiap persoalan

yang dihadapi keluarga. Hampir bersamaan keadaannya dengan pendidikan kepala

keluarga, secara keseluruh performa pendidikan isteri di kecamatan sampel

memperlihatkan performa yang kurang baik. Sebahagian besar iseri (54,33%o) hanya

berpendidikan SD ke barvah (tamat dan tidak tama SD). Sedangkan yang tamat SMP

hanya 22,83o/o dan tamat SMA 16%. Isteri yang tamat PT hanya 3,33o/o. Ke depan yang

diharapkan adalah porsi isteri yang tamat SMTP dan SMTA dengan jumlah vang lebih

besar. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan memberikan pemahaman yang lebih baik

terhadap pasangan suami isteri bahwa pendidikan merupakan modal dasar yang paling

utama untuk menghadapi masa datang dengan keadaan saing hidup yang semakin tajam.

Jika ditelusuri keadaan pada setiap kecamatan sampel, ternyata performa

pendidikan isteri memperlihatkan keadaan yang cukup variatif. D kecamatan X Koto

Singkarak isteri yang tidak tamat SD jumlahnya relatif kecil (8%) dibanding kecamatan

lainnya. Keadaan yang relatif baik ini ternyata juga diikufi oleh performa pendidikan

isteri pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan keadaan relatif baik. Sebanyak

28% isteri sudah tamat SMP dan 11% sudah tamat SMA, bahkan ditemukan isteri yang

sudah tamat Perguruan Tinggi sebanyak 3%.

D kecamatan Srmgai I^asi keadaanya relatif kurang baik dribanding kecamatan X

Koto Singkarak Pada kecamatan ini sebahagian besar isteri (21%) tidak tamat SD dan

yang tamat SD sebanyak 30%. Pada jenjang penditlikan yang lebih tinggi, performa

pendidikan isteri tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan dengan kecamatan X

Koto Singkarak; sebanyak 18o/o isteri tamat SMTP dan 16% tamat SMTA. Di samping

itu sebanyak 4o/o isteri tamat Perguruan Tinggi. Selanjutnya di kecamatan Sangir,

sebahagian besar isteri juga berpendidikan SD ke bawah (52%), sedangkan yang tamat

dan tidak tamat SMP sebanyak 20Yo. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi,

sebanyak 21o/o dai istri adalah tamat dan tidak tamat SMA. Isteri yangtamat perguruan

tinggi seban."-ak 4%.
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Di kecamatan Lembang Jaya kead&mnya relatif sama dengan kecamatan

sebelumnya, sebahagian besar isteri ((56%) hanya berpendidikan SD ke bawah (tamat

dan tidak tamat SD). Sedangkan isteri yang tidak dan tamat SMP sebanyak30o/o, angka

ini lebih besar dari kecamatan Sangir. Tapi untuk jenjang pendidikan SMA ternyata

isteri yang tamat dan tidak tamat SMA di kecamatan Lembang Jaya ( l0%) lebih sedikit

dari kecamatan Sangir (19%), Sungai Lasi (25%). untuk tingkat PT ternyata

kecamatan Lembang Jaya performanya di bawah kecamatan Kubung, Sangir dan Sungai

Lasi.

Di kecamatan Kubung perfonna pendidikan isteri temyata lebih baik dari

kecamatan Lembang Jaya, Sangir dan Sungai Lasi. Di kecamatan ini isteri yang

berpendidikan SD ke bawah (tamat dan tidak tamat) hanya sebanyak 45%. Sedangkan

isteri yang tamat pendidikan SMP dan SMA relatif banyak, masing-masingnya sebanyak

24% dan 23o/o. Pada kecamatan Junjung Sirih keadaannya lebih jelek dibanding

kecamatan Kubmg. Sebanyak 63% dan isfi hanya berpendidikan SD ke bawah. Isteri

yang tamat SMP hanya sebanyak 24o/o,tamat SMA 7o/o,tamatPT 2o/o.

3.5.3 Pendidikan Anak

Pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh pemahaman kepala keluarga terhadap

pentingnya arti pendidikan bagr anak. Dengan pendapatan yang lebih tinggi tidak

merupakan jaminan pendidikan anaknya lebih baik, demikian sebaliknya. Secara

kesehnuharl di kecamatan sampel performa pendidikan anak kurang baik. Sebahagan

besar anak hanya berpendidikan SD ke bawah (40,42%). Sedangkan anak yang tamat

SMP dan SMA masing-masingnya sebanyak 24,90o/o dan 24,01o/o serta yang tamat PT

sebanyak 3,33o/o.

Keadaan pada setiap kecamatan sarnpel juga rnernperlihatkan performa yang

cukup variatif. Hampir sama dengan performa pendidikan kepala keluarga dan isteri,

sebahagian besar anak pada kecamatan X Koto Singkarak hanya berpendidikan SD ke

bawah (40,42%). Anak yang menamtkan SMP dan SMA pada kecamatan ini sebanyak
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28,75yo dan23,70Yo, dibandingkan dengan kecamatan Sungai Lasi ternyata keadaannya

lebih baik dari kecamatan X Koto Singkarak.

Keadaan di kecamatan Sungai Lasi performa pendidikan anak pada tingkat SD

ke bawah lebihbaik dibanding kecamatan X Koto Singkarak, Sangir dan Junjung Sirih.

Di kecamatan ini anak yang berpendidikan SD ke bawah sebanyak 37,15oh . Pada

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, keadaannya juga relatif lebih baik dibanding

kecamatan X Koto Singkarak, Sangir, Lembang Jaya dan Junjung Sirih. Anak yang

tamat pendidikan SMP dan SMA di kecamatan ini relatif tinggi, masing-masingnya

sebesar 30,600/o dan 33,33oh

Keadaan yang relatif baik (dibanding kecamatan Lembang Jaya) kelihatannya

dilemukan di kecamatan Kubung dan jrmjung Sirih. Pada kecamalan Kubung, porsi anak

yang tamat SMTP dan SMTA lebih tinggi dari porsi anak yang tamat SD. Anak yang

tamat SD sebanyak 16,990/o, sedangftan anak yang tamat SMTP 23,08yo dan tamat

SMTA 31,41 0/o. Namun keadaan. Di kecamatan Junjung Sirih, porsi anak yang tamat

SD23,l2o/o, tamat SMTP 37,72oh dan tamat SMTA 21,51oh.

Gambaran data di atas memperlihatkan bahwa baik pendidikan anak maupun

istri secara keselunrhan masih memperlihatkan performa yang kurang baik. Hal ini

kelihatannya sejalan dengan performa pendidikan kepala kepala keluarga yang jrya

mernperlihatkan keadaan yang kurang baik. Jika pendidikan kepala keluarga dan

anggota keluarga relatif rendah diperkirakan mereka kurang memiliki aksesibilitas

terhadap surnber permodalan dan informasi. Pada gilirarrya hal ini menyebabkan

keterbatasan mereka dalam mengembangkan usaha. Usaha yang tidak berkembang

mengakibatkan aliran pendapatan yang mereka relatif tetap dan cenderung berada pada

tingkat yang rendah. Rendahnya tingkat pendapatan berpengaruh langsung terhadap

tingkat kesejahteraan keluarga. Bertitik tolak dan pemikiran ini, maka upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat/rakyat maka harus didahului oleh upaya

memperbaiki kualitas pendidikan masyarakaUrakyat itu sendiri.

Pusat Kajian Pembangunan Wilayah dan Pedesaan - (INP Padang 3-50



I ndika t or Ke s ej a ht eraan Ralcyat

3.6 Pekerjaan Penduduk

3.6.1. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan responden dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok; yaitu

Pertanian, PNS/ABRI, Dagang, dan lain-lain. Data lengkapnya dapat dilihat dalam

Tabel di bawah ini

Tabel 3.19
Jenis Pekerjaan Masyarakat di Kabupaten Solok Tahun 2000

Sumber : Data Primer Tahun 2000 @iolah)

Dari tabel di atas tergambar bahwa 57,67yo dari mata pencaharian

masyarakat berada di sektor pertanian. Sebanyak l4,50oh bekerja sebagai

pedagang ll,lTyo sebagai PNS/ABRI, l0,33yo bekerja di industri kecil dan

pekerjaan lainnya sebanyak 6,340A. Jika dikelompokkan pada sektor pertanian dan

bukan pertanian. maka diketahui bahwa 5l,610/0 bekerja di sektor pertanian dan

42,33yo bekerja di sektor bukan pertanian.

No. Kecamatan Pertanian PNS/

ABzu

Dagang Industri

Kecil

Lain-lain

1 Junjung Sirih 59 I 22 10 8

2. Kubung 52 8 t2 18 t0
aJ Lembang Jaya 61 8 t9 I 4

4 Sangir 69 l0 t2 5 4

5 X Koto Sei Lasi 54 30 5 9 2

6. X Koto Singkarak 51 10 l7 t2 10

Total 346 67 87 62 38

Persentase 57,67 ll,l7 14,5 10,33 6,34
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Data setiap kecamatan juga menunjukkan bahwa kondisi antar kecamatan

tidak bervariasi. Artinya pekerjaan masyarakat antar kecamatan di Kabupaten

Solok pada umumnya homogen. Di Kecamatan Sangir jumlah petani mencapai

59o/o dari pendudukan dan jumlah petani terkecil terdapat dikecamatan X Koto

Singkarak. Hal ini menginformasikan program yang dapat diluncurkan antar

kecamatan berhubungan dengan kondisi pekerjaan masyarakat pada umumnya

sama

Data di atas juga mengindikasikan bahwa pekerjaan utama di Kabupaten

Solok masih di sektor Pertanian. Ditiniau dan pekerjaan ini maka transformasi

pekerjaan penduduk belum terjadi. Dari pengamatan di lapangan terlihat bahwa

kondisi sektor pertanian di pedesaan masih tradisional dan produktivitas mereka

relatif masih rendah. Artinya tingkat produk marginal petani di pedesaan semakin

menurun. Hal ini te{adi sebagai akibat relatif rendahnya teknologi dan

ketrampilan petani dalam mengolah lahan pertanian. Di samping itu juga akibat

menurunnya tingkat kesuburan tanah dan berubahnya fungsi lahan ke seklor

industri dan perumahan.

Di samping itu pada umumnya tingkat adopsi petani dan tansformasi

mereka ke sektor bukan pertanian relatif rendatr. Hal ini terjadi sebagai akibat

budaya dan relatif rendatrnya ketampilan dan pengetahuan mereka sehingga

mereka tidak dapat eksis di sektor bukan pertanian. Anggota masyarakat yang

mempunyai pendidikan lebih tinggi dan trampil pada umumnya migrasi ke

perkotaan dan bekeria di seLrlor jasa alau industri. Pekerjaan di sektor industri

kecil misalnya masih relatif kecil di daerah ini.

Oleh sebab itu dimasa datang Pemda perlu membuat program yang intinya

mempercepat proses transformasi pekerjaan tersebut. Arah yang cukup relevan di

Kabupaten Solok adalah pengembangan agribisnis dan industri kecil lainnya.
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karena semakin rendahnya produk mafinal petani akan memperlambat

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada gilirannya akan menyulitkan

Pemda pada era otonomi yang akan segera diberlakukan. Program utama dalam

hal ini menyangkut budaya, kemampuan dan motivasi masyarakat untuk

mengembangkan usaha agribisnis itu sendiri. Budaya yang melekat pada padi

sawah misalnya perlu dirubah ke arah industri. Artinya pola pikir dan norma-

norrnanya akan sangat berbeda. Kemampuan mereka -juga perlu ada arah y'ang

jelas, karena sebagai petani sangat berbeda tuntutannya dibanding sektor industri

dan jasa. Motivasi kerja penduduk -iuga perlu diperhatikan. Misalnya bagaimana

Pemda membantu pemasaran hasil produk bukan pertanian dapat berjalan dengan

baik. Banyak masalah yang sebenarnya dihadapi oleh petani berhubungan dengan

pemasaran hasil itu sendiri, mulai dari tidak ada jaringan pemasaran, distribusi,

tidak adanya diferensiasi dan lain-lain.

3.6.2 Usia Mulai Bekerja

Rata-rata usia mulai bekerja di Kabupaten Solok adalah 20,46 tahun.

Angka ini relatif cukup tinggi, karena secara umum usia kerja masyarakat adalatr

15 tahun. Dari data tentang partisipasi sekolah di ketahui bahwa pada umunya

mereka tidak tamat dan tamat Sekolah Dasar (48,51%). Artinya usia yang

digunakan untuk sekolah rata-rata selama l3 tahun. Oleh sebab itu lebih-kurang 7

tahun mereka menganggur. Dengan demikian tergambar lama masa menunggu

kerja setelah tamat atau berhenti sekolah rata-rata 7 tahun. Rata-rata umur kawin

kepala keluarga adalah 24,6 tahun. Oleh sebab itu pada umumnya kepala keluarga

bekerja lebih dulu baru mereka kawin. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung

.iawab kepala keluarga terhadap kesejahteraan keluarganya cukup tinggi.
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Dari usia maksimum mulai beke4a antar Kecamatan di Kabupaten Solok

diketahui adanya ketimpangan. Misalnya di Kecamatan Junjung Sirih usia

maksimum mulai bekerja mencapai 48 tahun, sedangkan di Kecamatan Kubung

dan LembangJaya "hanya " 28 tahun. Sedangkan angka rata-rata usia maksimum

mulai beke4a di Kabupaten Solok adalah 35,33 tahun.

Usia minimum mulai bekerja relatif homogen yaitu 10 dan l2 tahun. Hal

ini mengindikasikan masih terdapatnya usia sekolah yang sudah bekena. Usia

seperti ini hendaknya masih diarahkan untuk mengikuti sekolah. Artinya pada

usia 10 tahun itu yang bersangkutan masih termasuk wajib belaiar 9 tatrun. Masih

terdapatnya usia sekolah yang sudah bekerja merupakan gambaran

ketidakmampuan dan rendahnya motivasi belajar mereka.

Koefisien variasi usia mulai bekerja antar kecamatan juga cukup

heterogen. Di kecamatan Junjung Sirih misalnya koefisien variasinya cukup tinggr

(31,90), berarti sebaran datanya cukup jauh dari angka rata-rata. Namun di

Kecamatan Lembang Jaya adalah 16, 63. Oleh sebab itu sebaran data usia mulai

bekerj anya relatif mendekati rata-rata.

Dari uraian di atas tergambar batrwa pengangguran merupakan masalatr

yang perlu mendapat perhatian Pemda di masa datang. Pemda harus mengarahkan

fokus program pembangunannya pada usatra atau kegiatan yang secara langsung

dapat mempercepat pembukaan lapangan kerja baru. Sejalan dengan struktur atau

jenis pekedaan pendudtrk di atas, maka aratr pengembangan industri kecil dan

agribisnis cukup signifikan untuk dikembangkan. Hal ini sangat kondusif

dilakukan mengingat sumberdaya alam dan letak geografis Kabupaten Solok

sangat mendukung kearah itu. Program pengembangan sektor industri kecil dan

menengah (termasuk agribisnis) mempunyai dampak ganda terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi akan mendorong pertumbuhan ekonomi

Pusut Kalian Pembangunan l4/ilayah dan Pede.saan - UNP Padang 3-54



I nd i ka t or K e.rej a ht e ra a n Ru k t,u t

dan pendapatan masyarakat dan disisi lain dapat menyerap angkatan keqa yang

saat ini menganggur. Jika kedua hal ini sudah berjalan dengan baik, maka pada
gilirannya mempunyai efek positif terhadap pemda; yaitu meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah (pAD), karena semakin banyak dan luasnya objek pajak

dan retribusi daerah.

3.6.3 Pengalaman Kerja

Rata-rata pengalaman kerla penduduk di Kabupaten Solok adalah 21,67

tahun. Pengalaman kerla penduduk muksimum mulai dari 45 sampai 55 tahun.

Sedangkan pengalaman kerja minimal kepala keluarga adalah tidak bekerja dan 2

tahun bekerla. Jika diperhatikan sebaran data untuk setiap kecamatan cukup

heterogen. Artinya pengalaman kerja penduduk dalam setiap kecamatan cukup

bervariasi.

Dari uraian di atas diketahui bahwa pengalaman kerja sebagian besar

penduduk sudah cukup lama. Kondisi ini seharusnya menciptakan tanaga ke{a
yang trampil dibidangnya. Namun akibat rendahnya pendidikan dan hambatan

aksesibilitas, maka proses pembelajaran yang tercipta sangat terbatas. Hal ini
menimbulkan lambatnya proses perbaikan dan peningkatan produktivitas tersebut

terjadi.

Di samping itu di setiap kecamatan masih terdapat anggota keluarga yang

belum pernah bekerja. Berarti sejak awal sampai dia berkeluarga belum mampu

memberikan kontribusi keuangan pada keluarganya, sehingga dia masih

merupakan beban dan menggantungkan hidupnya pada mertuanya. Kondisi ini
semakin memperjelas bahwa masalah pengangguran merupakan persoalan yang

perlu mendapat penanganan segera. Prioritas Pembangunan Daerah hendaknya

diarahkan pada usaha penciptaan lapangan kerja baru.
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3.6.4 Jam Kerja Per Minggu

Rata-rata jam kerja per minggu penduduk Kabupeten Solok adalah 47,07

jam atau 6,7 jam per hari (hari kerja 7 hari dalam seminggu). Rata-rata jam kerja

per minggu per kecamatan bervariasi mulai dari 44,32jam sampai 51,43 jam atau

rata-rata per hari mulai 6,33 jam sampai 7,34 jam. Sedangkan jam kerja maksimal

antar kecamatan mulai dari 69 jam sampai 92 lam atau rata-rata per hari antara 9,8

jam sampai 13,14 jam per hari. Jam kerja minimal penduduk adalah antara l0 jam

sampai l6 jam per minggu atau 1,4 jam sampai 2,281am per hari.

Dari data tersebut di atas tergambar bahwa secara umum jam keria

penduduk cukup tinggi. Jika diikuti oleh produktivitas yang tinggi maka tentunya

menghasilkan pendapatan yang tinggi pula. Oleh sebab itu sebenarnya etos kerja

masyarakat sudah cukup baik, namun persoalan pada umumnya menyangkut

produ}ilivitas mereka yang relatif rendah sehingga pertumbuhan pendapatan

rendah.

3.7 Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Kelembagaan Ekonomi

3.7.1 Akses ke Kelompok Tani

Kepala keluarga yang mungkin (potensial) untuk mengakses kelompok tani adalah

yang pekerjaan utamanya bertani. Total keselnnrhan responden yang bekerja diselrtor

pertanian sebesar 346 orang. Dari responden petani tersebut diketahui bahwa 53,76 Vo

(186 responden) dari mereka menyatakan tidak pernah mengakses kelompok tani yang

berada didaerahnya. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh ;

a) Petani menganggap manfaat kelompok tani lebih kecil dibanding pengorbanan untuk

mengaksesnya. Jika hal ini yang terjadi maka Pemda perlu memberdayakan

kelompok tani yang ada sehingga manfaatnya semakin besar bagi petani. Disisi lain

kemungkinan kelompok tani yang ada sulit untuk diakses (terlalu jauh atau tidak

terbuka untuk semua petani). Kemrmgkinan lairmya adalah kegiatan-kegiatan

kelompok tani tidak efektif, sehingga petani melihat tidak ada harapan bisa

membantumereka.
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b) Kurangnya sosialisasi keberadaan kelompok tani yang telah ada. Keberadaan dalam
hal ini juga termasuk apa manfaat dan kewajiban setiap anggota sehingga petani
dapat mengambil keputusan dengan tepat.

c) Rendahnya kemampuan petani untuk mengadopsi (memanfaatkan) perubahan yang
disampaikan oleh kelompok tani. Banyak petani yang belum mampu mengakses

keberadaan kelompok tani. Untuk mengakses keberadaan kelompok tani mereka
butuh waktu, materi, informasi, dll.

d) Petani belum merasa membutuhkan kelembagaan tersebut. Jika dirujuk pendapat

Maslow, dia mengemukakan bahwa manusia memenuhi kebutuhannya secara

bertingkat, mulai dari kebutuhan fisik sampai pada kebutuhan akan aktualisasi diri.
Jika kebutuhan fisik belum terpenuhi, maka dia belum naik pada kebutuhan rasa

aman (tahap kedua), demikian seterusnya. Kebutuhan akan kelompok (sosial) berada

pada tahap ke 3.

Para petani di kabupaten Solok pada umumnya baru berfikir untuk memenuhi

kebutuhan fisik, lebih dari 70 o/o pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebntuhan
fisiknya, sedangkan kebutuhan sosial masih dlbawah I yo.

Tabel 3. 20

Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Kelompok Tani

di Kabuparen Solok Tahrm 2000

Sumber . Data Primer Tahrm (Diolah)

Kecamatan Tidak

Pernah

Jarang Sering Sangat

Sering

Total

l. Junjung Sirih 18 (30,51) l7 (28,81) 10 (16,95) t4 (23,73) 5e (100)

2. Kubbung 24 (462) 15 (28,8) 8 (r53) 5 (9,62) 52 (r00)

3. Lembang Jaya 29 (47,54) t7 (27,87) 9 (t4,75) 6 (9,83) 6l (100)

4. Sangir 50 (72,46) 3 (4,35) l3 (18,84) 3 (4,34) 6e (100)

5. Sungai Lasi 36 (66,67) l0 (t 8,52) 3 (5,55) 5 (9,26) 54 (100)

6. Singkarak 29 (56,86) 14 (27,45) 6 (11,76) 2 (3,92) s1 (100)

Total 186 (53,76) 76 (21,96) 49 (14,16) 35 (10,11) 346
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Petani yang menyatakan jarang mengakses kelompok tani adalah 21,96oh.

Keadaan ini kemungkinan disebabkan oleh,

l) Adanya pengalamann petani yang kurang memuaskan sehingga memutuskan untuk

tidak lagi fiarang) mengaksesnya.

2) Petani yang bersifat "freeseden". Artinya petani hanya mau aktif (mengakses) jika

melihat ada manfaat baginya dan tidak rnau berkorban untuk memperoleh rnanfaat

tersebut. Misalnnya, petanni baru mau mengakses kelompoknl'a jika hanva mau

memperoleh KUT

3) Petani hanya merasakan manfaat kelompok tani pada beberapa kegiatan saja.

Sedangkan kegiatan lain dianggap tidak bermanfaat. Hal ini biasanya terjadi jika

kegiatan kelompok tani sudah banyak, sehingga tidak seluruh petani yang

m emanfaatkan ke gi atan tersebul.

Petani yang menyatakan sering dan sangat sering mengakses kelompok tani hanya

24,26 %. Jadi hanya seperempat dari total petani yang ada. Hal ini mengindikasikan

bahwa hanya merekalah yang merasakan manfaat kelompok tani tersebut. Berarti

keberadaan kelompk tani belum memberi manfaat maksimal pada petani di Kabupaten

solok.

Jika diperhatikan data disetiap kecamatan responden, diketahui bahwa tingkat

aksesibilitas petani terendah pada kelompok tani di kecamatan Sungai lasi dan X koto

Singkarak. Rendahnya aksesibilitas petani kemungkinan disebabkan oleh: (a) terjadinya

transformasi dari sektor "on form" ke *off 
farm". Artinya pergeseran perhatian

masyarakat yang sudah mengarah pada sektor di luar perhatian, sehingga dimasa yang

akan datang mereka ingin mengembangkan diri di seltor non-pertanian. O) Adanya

indikasi semakin maju masyarakat maka semakin berkurang manfaat kelompok tani

tersebut bagi mereka.

Petani yang secara individual telah mapan merasa keterkaitannya dengan

kelompok tani kecil. Hal ini disebabkan Program kegratan kelompok tani lebih banyak
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terarah pada penyuluhan pertanian dan pemberian kredit. Oleh sebab itu kegiatan

kelompok tani juga perlu dicarikan format baru.

Aksesibilitas tertinggi petani responden terhadap kelompok tani terdapat di

kecamatan Junjung Sirih, yaitu 40 %o dad petani sering dan sangat sering mengakses

kelompok tani.

3.7.2 Aksesibilitas Terhadap PPL

Dari data dalam tabel diatas tergambar bahwa 650/o dari responden petani

menyatakan bahrva mereka tidak pemah mengakses PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)

didaerahnya. Rendahnya aksesibillitas petani terhadap PPL menunjukkan (l) Kegiatan-

kegiatan PPL yang cakupannya sangat terbatas. Artinya, tenaga PPL belum dapat

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terjadi karena tempat tinggal tenaga

PPL tidak berada di daerah kerjanya. Dsamping itu juga jrmlah tenaga PPL di suatu

kecamatan relatif kecil.

Tabel3.21
Aksesibilitas Masyarakat Terhadap PPL

di Kabupaten Solok Tahun 2000

Sumber : Data Primer Tahun 2000 (Diolah)

Daerah pertanian disuatu kecamatan cukup luas dan tenaga PPL sedikit

merupakan alasan klasik tidak efektifirya kegiatan mereka (2) Tidak efektifirya metode

Kecametan Tidak
Perneh

Jarang Sering Sangat
Serine

Total

l. Junjmg Sirih 3t (52,54) 74 Q3,73) 8 (13,56) 6 (10,17) 5e (100)

2. Kubbrng 40 (76,9) 8 (15,4) 3 (5,77) I (1,92) 52 (100)

3. I-embang Jaya 42 (68,85) 15 (24,59) I (1,64) 3 (4,92) 6l (100)

4. Sangir 57 (82,61) 7 (10,14) 5 (7,24) 6e (r00)

5. Srmgai lasi 23 (42,59) 8 (14,81) 21(38,89) 2 (3,7) 54 (r00)

6. Singkarak 32 (62,74) 15 (29,41) 4 (7,84) s1 (100)

Total 225 (65,03) 67 (1eJ6) 42 {12,14) t2 (3,17\ 316
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penyampaian penyuluhan. Berdasarkan observasi dilapangan diperoleh gambaran bahwa

metode penyuluhan oleh tenaga PPL tidak pemah berubah. Misalnya pendekatan tenaga

PPL waktu penyampaian informasi merupakan kendala yang selama ini ditemui

ditengah masyarakat. Disafu sisi petani merasa sudah berpengalaman bertani, dan akan

merasa tersinggung bila pendekatan PPL lebih "menggurui" mereka. (3) Relatif

rendahnya pengetahuan dan keterampilan bertani tenaga PPL dalam kenyataannya

menghadapi petani dalam taraf pengetahuan dan pengalaman yang sangat heterogen.

OIeh sebab itu tenaga PPL harus memahami dan mempunyai pengalaman serta

pengetahuan yang memadai. Semakin berkualitas (cerdas, luas pengetahuan,

berpengalaman) PPL maka aksesibilitas petani terhadapnya semakin tinggi. Hal ini

berhubtrngan dengan semakin berkembangnya teknologi pertanian. Masyarakat saat ini

relatif lebih mudah dan murah mengakses informasi pembangunan. Sehingga

pengetahuan merekaprm dengan cepat berkembang. ]

Aksesibilitas tertinggi petani terhadap PPL terdapat di kecamatan Sungai Lasi

(38,89%) dan Junjung Sirih (13,56Vo), untuk keempat kecamatan lainnya relatif rendah

(antara 6,50/o sampai 7,8 o/o). Data ini menunjukkan tidak meratanya aksesibilitas petani

terhadap PPL. Dua kecamatan (Srmgai I^asi dan Junjung Sirih) memprmyai tingkat

aksesibilitas tinggi sedangkan empat lagi cukup rendah (perbedaannya cukup besar).

Data seperti ini menrmjulftan tidak meratanya manfaat atau per,anan PPL di

kabupaten Solok Oleh sebab itu dimasa akan datang Pemda (Dinas Pertanian) perlu

meaata ulang penempatan PPL dan sekaligus memingftatkan efektifitamya.

3.7.3 Akses Terhadap KUD

Dari data dalam tabel diatas tergambar bahwa 74,5yo dari responden belum

mengakses Koperasi Unit Desa secara baik. Sebesar 45,57o diantaranya bahkan tidak

pernah mengakses KUD, dan29 Yolainnya jarang mengakses KUD. Di KUD sebenamya

cukup banyak kegiatan atau transaksi yang dapat diakses anggota masyarakat: anlara

lain; pengadaan sarana produksi pertanian, RMLJ, Kredit (Sinpan Piqjam), Warung,
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penjualan hasil pertanian. Penyebab rendahnya aksesibilitas anggota masyarakat antara

lain: (l) Tidak semuanya usaha koperasi dengan kebutuhann anggota masyarakat,

keberadaan usaha koperasi tidak diakses karena anggota masyarakal sebenarnya

mempunyai masalah yang berbeda. Hal ini terjadi karena banyak usaha koperasi lahir

akbat adanya bantuan atau tergantung pada bantuan pemerintah. (2) Ketidak mampuan

koperasi bersaing dengan usaha lain. Artinya koperasi belum mampu memperlihatkan

keunggulannya dibanding pesaing yang mempunyai usaha sejenis. Misalnya, banyak

anggota mengeluh karena harga dikoperasi lebih tinggi dibanding pasar, pelayanan yang

lebih jelek, kualitas produk yang dijual lebih rendah dll, (3) Citra koperasi yang jelek

dimata masyarakat. banyak anggota masyarakat enggan berbelanja ke koperasi karena

dimata masyarakat mereka itu adalah penghutang. Banyaknya perilaku alau

penyelewengan financial di koperasi selama ini. Masyarakat mengetahui secara konsep

keberadaan koperasi sangat baik, taapi dalam pelaksanaannya koperasi tidak mampu

mencapai cita-cita keberadaannya, sehingga timbul kekecewaan bagi anggota

masyarakat. Hal ini pada gilirannya menunmkan citra koperasi itu sendiri. Koperasi

pada intinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya.

Namun dalam kenyataannya tujuan ini belum terpenuhi oleh koperasi (4) Tidak

berjalannya prinsip demokratisasi di koperasi. Secara teoritis koperasi adalah Lembaga

Demokratis. Seluuh keprrtusan-keputusan penting harus diputuskan dalam Rapat

Anggota yang demokratis dengan ketentuan satu orang anggota satu suara. Namun

kenyataanya hal ini behm tercapai. Penyebabnya antffa lain; (a) Nrasih berjalarmya

patherrnalistik di koperasi. Peranan anggota di koperasi belum seimbang. Koperasi

dikendalikan oleh sebagian kecil anggota/pengurus.
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Kecamatan Jarang Sekali Jarang Sering Serins Sekali
l. Junjung Sirih 56 24 8 t2

2. Kubbung 4l 30 12 17

3. Lembang Jaya 45 32 12 il
4. Sangir s22 229 l0 9

5. Sungai Lasi 4t 22s 16 l8

6. Singkarak 38 34 13 t5

Total 273 (45,3'/") 174 (29v") 71 (11,E3) 82 (13,67\

74,5o/" 25r5o/o

Tabel 3. 22
Aksesibilitas Masyarakat Terhadap KUD

Di Kabupaten Solok Tahun 2000

Sumber : Data Diolah

3.7.4 Aksesibilitas lVlasyarakat Terhadap BRI

Dari data dalam tabel di atas tergambar bahwa 72,5yo responden menyatakan

tidak pernah dan jarang mengakses Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bararti hanya 27,5o/o

dari mereka yang menyatakan sering dan sering sekali mengakses lembaga keuangan ini.

Dari72,5o/o tersebut terdiri dari porsi yang tidak pernah mengakses BRI sama sekali

adalah 45 ,33yo dan yang menyatakan jarang mengakses sebanyak 27 ,l7o/o. Kondisi ini

mengindikasikan relatif rendahnya partisipasi masyarakat dalam menabung, menyimpan

atau meminjam ke Bank, karena satu-satunya lembaga keuangan pemerintah yang ada di

pedesaan hanyalah BRI.
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Tabel3.23

Aksesibilitas Masyarakat Terdap BRI di Kabupaten Solok Tahun 2000

No. Kecamatan Tidak
Pemah (o/o)

Jarang (%) Sering (%) Sering
Sekali (%)

I Juniung Sirih 48 2t t4 17

2 Kubung 5l 28 9 t2
3 Lembang Jaya 4I 36 1Z II
4 Sangir 49 29 l0 12

5 X Koto Sei Lasi 43 2l 16 20

6. X Koto Singkarak 40 28 t3 l9
Total 272 163 74 9l

Sumber : Data Primer T'alrun 2000 (Diolah)

Disisi lain budaya dan kebiasaan menabung merupakan salah satu faktor

pendorong percepatan pembangunan di suatu negara atau daerah. Ar-tinya jika

aksesibilitas masyarakat tingg terhadap perbankan, mengindikasikan budaya

masyarakat ikut mendorong pembangunan itu sendiri. Keadaan ini tentunya juga

berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk lebih jelasnya

faktor yang menyebabkan rendahnya aksesibilitas tersebut antara lain : (a) Rendahnya

pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mempunyai kontribusi yang signifikan

terhadap aksesibilitasnya pada bank. Jika pendapatan masyarakat rendah, maka

tabrmgan merekapun rendah pula, sehingga aksesibili-tamyapun rendah. Dari data

sebelumnya diketahui bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Solok pada umumnya

dialokasikan pada pe,menuhan kebututran fisik (pangan, sandang dan papan) yaitu

mencapai rata-rata 70%. Artinya kesejahter&m masyarakat mempunyai korelasi positif

terhadap tabmgan dan investasi. Sedangkan investasi tersebut selanjutnya memberi

kontribusi pada peningkatan kesejahteraan itu sendiri. (b) geografis daerah. Geografis

menggambarkan keadaan alam dan keterbukaanrketerisolasian daerah serta jarak desa

dengan ibu kecamatan. Semakin jauh jarak tempat tinggal seseorang dari lokasi BRI,

maka semakin fidak akses yang bersangkulan pada BRI tersebul. Pada umunya disetiap

kecamatan terdapat rninimal satu cabang BRI yang terdapat di ibu kecamatan itu sendiri.
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Daerah kerja BRI yang luas merupakan penyebab tidak te4angkaunya seluruh lapisan

masyarakat oleh pelayanan bank tersebut.Oleh sebab itu dimasa datang perlu dipikirkan

penambahan cabang, setidakn;*a di daerah-daerah pertumbuhan.(c) rendahnya tingkat

pendidikan dan mobilitas penduduk. Pendidikan diduga mempunyai pengaruh pada

aksesibiltas mereka pada perbankan. Masyarakat yang sudah berpendidikan (minimal

SLTP) pada umumnya sudah pernah mengakses bank atau menyimpan di kantor Pos dan

Giro. Misalnya melalui rapelpram atau simpanan lainnya. penduduk yang

berpendidikan lebih tinggi cenderung menjadi "bank minded". Pendapatan dan

kebutuhan dananya sudah disimpan dan diperoleh dari perbankan. Dalam sebagian

rnasyarakat (terutama berpendidikan rendah) menganggap menyimpan di bank

membutuhkan biaya dan tidak menguntungkan. Mereka pada umumnya juga takut

meminjam di bank karena selalu dihadapkan pada borohnya. Di samping itu perilaku

meminjam juga masih dilihat sebagai sesuatu yang kurang baik. (d) pelayanan

perbankan yang belum prima. Pimpinan cabang BRI di daerahdaerah pedesaan

hendaknya membuat berbagai strategi guna memobilisasi tabungan masyarakat. Di

Sumatera Barat khususnya pernah diupayakan simpanan bajapuik misalnya. Cara ini

pada mulanya cukup berhasil, namun belakangan ini tidak lagi digalakkan. BRI perlu

memikirkan berbagai produk baru yang dapat mendorong masyarakat untuk menabung

dan menggrmakan bank ini rmhrk memperoleh dana. Masyarakat pedesaan sering

mengeluh, karena saat ini yang diperhatikan baru bantuan modal. Padahal bantuan ini

bisa menjadi bumerang bagi masyarakat jika mereka tidah mampu menggmakamya.

Akibatnya banyak penduduk yang meminjam, tetapi tidak mampu mengembalikannya.

Hal ini terjadi akibat manajemen modal masyarakat sangat rendab- Jika mereka tidak

mampu menggunakan pinjamannya, maka selanjutnya juga kesulitan mengembalikan

dan mernbayar bunganya. Akhirnya mereka sering ditemui dan dipanggil pihak

perbankan, bahkan tidak jarang berurusan dengan pihak berwajib. Keadaan ini dapat

menjadi trauma bagi masyarakOat. Untuk dimasa depan sudah selayaknya dipikirkan

pola pembinaan nasabah. Artinya perbankan tidak hanya melihat nasabah dari bantuan
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modal saja tetapi juga bertanggunglawab membina usahanya. Jika ini yang dilakukan

perbankan jika pun,va kontribusi pada pengelolaan modal tersebut, sehingga modal tidak

salahgunakan dan usahanya dikelola dengan baik. Meningkatnya manajemen usaha

masyarakat mempunyai dampak ganda bagi BRI dan Pemda. Di satu sisi dapat

memperlancar pengembalian pinjaman dan disisi lain menciptakan kepuasan dan image

positif dimata masyarakat, sehingga pada gilirannya kondisi ini menciptakan hubungan

jangka panjang dengan nasabahnya. Bagi Pemda, keberhasilan program rni dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan ketrampilan berusaha,

yang pada gilirannya akan mempercepat proses kemandirian masyarakat itu sendiri.

BRI juga dapat mengusatrakan insentif lain bagi masyarakat untuk menabung.

Msalnya dengan me,nyediakan pelayanan tarrbahan di setiap desa. Pihak BRI

mendatangi desa-desa yang berjauhan dan membuat jadwal buka pada hari dan jam-jam

tertentu, seeerti pada setiap hari balai. Salah satu kendala lainnya adalah meninjau

kembali beberapa persyaratan menabung, seperti foto copy KTP, biaya administrasi, dan

plafon tabungan. Banyak anggota masyarakat enggan menabrmg karena ternyata uang

mereka berkurang setiap bulan. Hal ini terjadi akibat biaya administrasi yang harus

dibayarnya lebih besar dari brmga uangnya. Jika ini tetap dipertalrankan maka, kondisi

seperti diatas tidak mengherankan lagi dan ini akan terus berlanjut. Sasaran BRI

hendalnya tidak melihat keuntungan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang;

yaitu mendorong dan menumbuhkembangkan kebiasaan menabung dikalangan anggota

masyarakat. Apabila anggota masyarakat sebagian besar sudah bank minded, maka

selanjutnya perbankan yang akan menerima manfaatnya.

BRI beke{asama dengan Pemda juga dapat mengembangkan usaha tertentu di

setiap desa. Setiap kecamatan atau desa dapat dikembangkan sektor-seklor usaha

unggulan yang didasarkan pada ketersediaan sumberdaya lokal, baik itu alam, budaya,

ketrampilan dan sejarah. Diferensiasi produk disetiap daerah perlu dipikirkan di masa

datang. Ciri khas daerah perlu diidentifikasi dan berdasarkan itu dibuat ruatu baruan
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produk yang unik. Oleh karena dimasa datang keunjkan-keunikan seperti ini merupakan

salah satu sumber keunggulan bersaing.

Jika diperhatikan untuk setiap kecamatan drkatahui bahwa Kecamatan Kubung

yang terendah aksesibilitasnya pada BRI (rala-rata 79o/o), kemudian Sangir (7po/o),

Lembang Jaya (77o/o) dan yang terbesar tingkat aksesibilitamya adalah kecamatan X

Koto Sei Lasi (64%o), X Koto Singkarak (68%) dan Junjung Sirih (690/o). Dari data

tersebut juga tergambar bahrva sebarannya mendekati rataqata (72,5oA) responden tidak

mengakses BR[. Artinya faktor-fa}tor penyebab yang dikemukakan di atas pada

umumnya hampir berlaku diselunrh daerah kecamatan.
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BAB IV
KESIIIPITLA\

l. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

l) Usia saat kawin kepala keluarga rata-rata adalah 24 tahun. Namun dibeberapa

kecamatan (Junjung Sirih, Lembang Jaya dan Sangir) masih terdapat kepala

keluarga yang kawin dalam usia muda (14 atau 15 tahun). Sedangkan usia

kawin isteri rata-rata l9 tahun, walaupun di seluruh Kecamatan masih terdapat

perempuan yang kawin pada usia muda (12 dan 14 tahun).

2) Jumlah anggota keluarga di Kabupaten Solok adalah 5 orang dan batrkan di

setiap kecamatan masih terdapat jumlatr anggota keluarga yang mencapai l0

sampai 16 orang dan minimum sebanyak 2 orang. Jika dihubungkan dengan

usia rata-rata responden (isteri pada umrmrnya 39 tahun), masih terbuka

kemungkinan anaknya bertambah. Hal ini mengindikasikan masih perlunya

progrim pengendalian amrngka kelahiran di Kabupaten Solok.

3) Rata-rata jarak kelahiran anak di Kabupaten Solok adalah 2,93 tahun.

Keadaan ini relatif lebih homogen di antar Kecamatan yang diteliti. Rata-rata

jarak kelahiran terendah terdapat di Kecamatan X Koto Sei Lasi yaitu 2,5

tahun dan tertinggt di Kecamatan Sangir 3,54 tahun. Hal ini menunjukkan

jarak kelahiran yang relatif baik (ideal).

4) Dari struktur usia anggota keluarga diketahui bahwa porsi jumlah anggota

keluarga terbanyak adalah usia sekolah (6-19 tahun) yaitu mencapai 33,07oA.

Sedanngkan usia kerja (20-59 tahun) mencapai 56,390/o, penduduk usia lanjut

sebesar 3,44oh dan balita sebanyak 7,llyo.
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5) Sebanyak 57,17%o dari ibu rumah tangga di Kabupaten Solok sudah mengikuti

program Keluarga Berencana (KB) Jumlah peseta KB terbanyak terdapat di

Kecamatan Sangir (74%) dan terendah di Kecamatannn X Koto Sei Lasi

(46%). Jenis kontrasepsi yang dipakai adalah suntik (54,44yo), susuk

(22,7 8oA), pil (l 4,7 9o/o), AKDR ( 5,0 3 %) d an lainny a (2,9 5o/o).

6) Jumlah tenaga kerja produktif di Kabupaten Solok adalah 3-l,l4yo. Berarti

sebanyak 62,86o lainnya tergantung pada tenaga kerja produklif tersebut.

Proporsi terbesar tenaga produktif terdapat di Kecamatan Kubung (42,960/o)

dan terendah terdapat diKecamatan X Koto Sei Lasi (24,03oA). Dari tenaga

kerja produktif (sudah bekerja) tersebut tidak semuannya yang dapat

memberikan bantuan keuangan pada keluarganya. Di Kecamatan Lembang

hanya 30Yo dari mereka yang memberikan bantuan dan terendah di Kecamatan

Junjung Sirih hany a 7%o.

7) Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Solok terdiri dari pertanian

(57,67yI),PNS/ABRI (ll,67yo),dagang (14,5o/o),industri kecil (10,33%) dan

lainnya (6,34%). Dari data tersebut terrgambar bahwa sumbangan sektor

pertanian sukup tings terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupatan Solok.

8) Pada umumnya aksesibilitas penduduk terhadap kelembagaan ekonomi masih

relatif rendah. Aksesibilitas tersebut dianalisis terhadap kelompok tani,

Penyuluhan pertanian lapangan, koperasi unit desa, bannk rakyat Indonesia.

Dari keempat kelembagaan terrsebut, aksesibiltas tertinggi adalah pada

kelompok tani (46,240/o) dan terendah pada Bank Rakyat lndonesia (BRI)

sebanyak 23,23oh.

9) Komposisi pengeluaran penduduk masih didominasi oleh pengeluarran untuk

pangan (69,35yo), untuk pendidikan (12,4o/o)" untuk sanndang (6,54oh)" untuk

kesehatan (4,62%) dan transportasi (4,17oA). Untuk beberapa kecamatann
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pendidikan sudah menempati urutanrr kedua dalarn komposisi pengeluarannya.

Kecamatan kubung disamping pangan, urntuk pendidikan sudah mencapai

proporsi dratas 167o, dernikian iuga kecamatan Lembang Jaya, Sei Lasi.

Namun di Kecarnatan Junjung Sirih, Sangir, dan X Koto Singkarak, komposisi

pengeluaran untuk pendidikan masrh relatif kecil (kurang dari 10%).

lO)Kondisi perurnahan penduduk pada Lrmumnya sudah cukup baik..Lantai rumah

penduduk pada umunya semen (61,17oh), atap seng (97,83o ), dindingtembok

(51.5%), penerangan rurmah dengan listrik (14,33o/o), sumber airr minum dari

sumur (54,33%). dan pcrnbuangan tinia ke kolam (38%). Dari data tersebut

tergarnbar bahu,a .irka dilihat kondisi perumahan penduduk maka

kcsc.lahteraan pcnduduk sudah cukup tinggi. Kelemahan utatna dalarn hal ini

adalalr surnber air rninurn darr pernbuangan tinla yang belum sesuai dengan

standar keschatatt.

ll)l'ingkat keselratarr perrduduk pada umLrmnya relatil'baik. Hal ini tergambar

dari-iumlah hari sakit penduduk yang relatil'sedikit. Jurnlah rata-ratahari sakit

panas sebesar 9.03 per tahun. batuk 9,15 per tahun, dan pilek 7,48 hari per

tahun. Sedangkan rata-rata.iurnlah hari sakit asma 10,86 hari, dan sesak napas

schesar 10,74 hari.

12) Sc'cara urnum pre.rau,utan halita sudah rrelatif cukup baik, hal ini terlihat dari

persentase yang tclali nierry'usukan anak dan rnemberikannya makanan

tanrbahan (46.12"h).l,irrna rncnyusui paling banyak antara I sampai dua tahun

(62-31'1,). Bayi yang telalr rncrrgikr.rti irrrunisasi BCG sebanyak 88,33%.

Irnurrisasi DP'l' pada urnurnnya sr.rdah drlakukan sebanyak 3 kali (61,33%).

Irrrr.rrrisasi l)olio yarrg tcluh di.iatarrkan scbarryak 3 kali suclah tnencapai 62,50 ,

dan hepatitis yang tclah diirnunisasi 3 kalt sebanyak 52,67Yo.
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l3)Perilaku penyernbuhan penyakit yang paling banyak dilakukan oleh penclucluk

adalah dengan rnengobati sendiri (45,83%). Sebanyak 38,B3yo dari

pendudukan menyatakan sangat sering berobat ke dukun iika sedang sakit dan

relatif sedikit dari penduduk yang berobat ke Puskesmas. Hal ini terlihat

bahwa 56,11o dari penduduk rnenyatakan mereka.iarang atau hanya kadang-

kadang saja berobat ke Puskesmas.

14)'tingkat pendidikan Kepala Keluarga (KK) pada umumnnya baru mencapai

tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu mencapai 30,670/r, sebesar 22"83% telah tamat

SL'IP, sebanyak lJ ,84"h tidak tamat SD, dan 16% yang tarnat SLTA. Tingkat

pendidikan istri pada Lunumnya juga masih tarnat SD (34%), tamat SLTP

sebanyak 20,8i%. se'besar 20.33% tidak tamat SD. dan sebesar 13,670/oyang

tattiat Sl-'l'A. I)ari clata tersebut diketahr"ri bahwa komposisi tingkat pendidikan

Suami pada urnurnnya sarna sa.ia dengan Isterinya. Namun tinngkat pendidikan

artak sttdah rclatif lcbih haik dibanding orang tuanya. Sebesar 24,9o/o dari

mereka sudah tamat SL'f P. scbanyak 24,01%o sudah tamat SLTA dann 40,42Yo

lainnya belum tamat SI) darr tzrrnat SD.

2. Rekomendasi

Rcrtitik tolak dari lrasil tcnrrran studi ini perlu ditindaklanjuti dengan merancang

beberapa upaya kebi.iakurr dengan lbkus utarnar peningkatan kesejahteraan rakyat.

Secara umum ada dtra lcvcl kebijakan yang dapat direkomendasikan yaitu kebijakan

makro regional dan kebi.iakurr nrikro. Pada level nrakro regional kebiiakan yang sangat

perlu dan bersifat mendesak untuk dirurnskan Pemda kabupaten Solok adalah:

l) I)ctrrcla harus l'rcrupava rnaksirnal unluk lncrancang social planning yang bersitat

kotrgtrelrensil. Ilancangan terscbut harus dilokuskan kepada indikator kesejahteraan

rakvat yang menrperlihalkan perlornra kurang bark seperti diperlihatkan oleh hasil
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studi ini. Indikator lersebul antara lain; (a) usia kau,in yang masih relatif rnuda, (tr)

aksesibiliias tnas)arakat rang nizrsiir rendah terhatiiip kcieiltbagaan ckonornr, 1c;

Angka goods service.s rulto yang relatif tinggi, (d) sumber air nrinurn dan

pembuangan tinja yang belum sesuai dengan standar kesehatan. (e) tingkat

pendidikan kepala keluarga dan anggota keluarga yang masih relatif rendah. Melalui

rancangan kebijakan ini diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan rak-vat secara

lebih adil dan merata. Keadaan ini pada gilrrannya mampu rnencrptakan kepercayaan

masyarakat terhadap pelabat publik yang merupakan prasyarat utama dalam

menggerakan dan membangun parti sipasi masyarakat.

2) Kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat yang merupakan syarat utama dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijaksanaan ini harus difokuskan

kepada kelompok masyarakat yang kurang tersentuh oleh kebijakasanaan

pembangrman pada era sebelunrnya. Kelompok tersebut antara lain; petani kecjl dan

buruh tani, usaha skala kecil termasuk industri kecil dan rumah tangga. Kebijakan

ini harus diawali oleh political will dan ditindaklanjuti dengan political action

Pemda untuk memperioritaskan alokasi dana pembangunan dengan porsi yang relatif

besar terhadap . target yang telah ditetapkan.

Rancangan kebijakan pada level makro regional harus dijabarkan menjadi

kebijakan mikro yang lebih konkrit dan operasional. Kebijakan tersebut antara lain:

l) Untuk menjabarkan sociul plunning yang telah dirumsukan Pernda maka setiap

dinas/instansi terkait harus membuat data base yang berkaitan dengan karalteristik

sosial budaya target group yang akan ditingkatkan ksejahteraanya.

2) Berdasarkan data base yang telah dimjljki oleh setiap d.inaVinstansi terkait ,maka

setiap dinas/instansi harus menyusun program sosial kemasyarakatan yang lebih

konkrit dan operasional. Intinya, setiap program sosial tersebut harus menyentuh

kebutuhan nyata masyarakat sehingga dalam rentangan waktu tertentu terwujud

perlbrma kesejahteraan yang lebih baik.
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3) Berkenaan dengan peninglratan pendapatan masyarakat, setiap dinas/ instansi terkajl

itai'Lis inctiiliki konsep: pcir!,u-i-nbangan rrsaiia eLoirr;ilii rrias\irid;iJi r,liri)\,3 adaiaii

upaya untuk melakukan instilusional strenglhening. Hal ini penting dilakukan

rnengingat usaha skala rnikro rnemiliki kelernahan yang berkaitan dengan aspek ini.

4) Pernda harus menetapkan target pencapa.ian peningkatan kesejahteran rakyat. Untuk

itu perlu ditetapkan kriteria dan standar pengukuran yang oblektrf dan ierukur.
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