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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebijakan otonomi daerah yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan 

untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan disemua daerah.  

Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efesien.  Tujuan lain dari 

kebijakan Otonomi daerah adalah pemerataan kemampuan keuangan antara daerah 

sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi.  Pemerintah daerah terutama yng 

masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan 

sumber daya alam  yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) meningkat.     

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi dan 

desentralisasi bagi Kabupaten/ Kota tidaklah semakin mudah dan ringan karena 

diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan yang ada di daerah. 

Berbagai persoalan daerah di Kabupaten Bandung Barat seperti kondisi 

perekonomian, investasi, , kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan perdesaan, 

sosial budaya, politik lokal, dan kelestarian lingkungan hidup memerlukan upaya-

upaya terobosan guna terus mendorong terwujudnya kondisi daerah yang semakin 

maju, sejahtera, dan berkeadilan. Di sisi lainnya berbagai potensi daerah baik 

potensi ekonomi, pertanian dan perikanan, sosial budaya dan pariwisata serta potensi 
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lainnya belum dapat dimanfaatkan dan digarap secara efektif dan efisien untuk 

kemajuan daerah.  

Pembangunan selain bidang ekonomi yang disebut di atas yang tak kalah 

penting adalah pembangunan manusia.  Manusia selain sebagai objek yang akan 

menikmati hasil pembangunan juga dapat di tempatkan sebagai subjek yaitu sebagai 

pelaku pembangunan.  Manusia sebagai pelaku pembangunan haruslah dibentuk 

menjadi manusia yang kuat, yang memiliki tingkat kesehatan, pendidikan dan 

keberdayaan yang prima. 

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, kepada Daerah diberikan 

kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan ini 

dimaksudkan agar daerah mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta 

langkah-langkah strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah guna 

memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan 

otonomi dan desentralisasi dimaksudkan pula untuk menciptakan efisiensi dan 

efektifitas pengelolaan sumberdaya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum, 

dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta/ 

berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 

Beberapa kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) 

pertama yang dipublikasikan oleh United Nations Development Programme 

(UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan pesan utama yang dikandung 

oleh setiap laporan pembangunan manusia baik di tingkat global, tingkat nasional 

maupun tingkat daerah, yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia, yang 

menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai 

alat bagi pembangunan. 
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Sebagaimana dinyatakan di dalam HDR pertama tahun 1990, pembangunan 

manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki 

manusia. Di antara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk 

berumur panjang dan sehat, untuk berilmupengetahuan, dan untuk mempunyai akses 

terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. 

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari 

teori konvensional pembangunan ekonomi. Model ’pertumbuhan ekonomi’ lebih 

menekankan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daripada 

memperbaiki kualitas manusia. ’Pembangunan sumberdaya manusia’ cenderung 

memperlakukan manusia sebagai input bagi proses produksi sebagai alat, bukan 

sebagai tujuan akhir. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan 

ekonomi, tetapi tidak anti pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, 

pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat 

untuk mencapai tujuan akhir,  yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. 

Agar konsep pembangunan manusia dapat mudah diterjemahkan ke dalam 

pembuatan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau 

dengan mudah. Selama bertahun-tahun, HDR global telah mengembangkan dan 

menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia. Meskipun 

demikian, masih terdapat berbagai kesulitan dalam penyederhanaan konsep holistik 

pembangunan manusia menjadi satu angka. Oleh karenanya, penting untuk disadari 

bahwa konsep pembangunan manusia lebih mendalam dan lebih kaya dari 

ukurannya. Sangatlah tidak mungkin untuk menghasilkan ukuran yang 

komprehensif  atau bahkan suatu kumpulan indikator yang komprehensif karena 

banyak dimensi penting dari pembangunan manusia yang tidak terukur. 
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Pada HDR pertama (1990), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

diperkenalkan. Indeks Pembangunan Manusia menyajikan ukuran kemajuan 

pembangunan yang lebih memadai dan lebih menyeluruh daripada ukuran tunggal 

pertumbuhan PDRB perkapita. Implementasi Undang-undang No. 22/1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25/1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah berimplikasi pada munculnya hak, wewenang, 

serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penerapan 

kedua undang-undang tersebut, paradigma manajemen pemerintah daerah 

mengalami pergeseran, yaitu dari sentralistis menuju sistem desentralistis. Dampak 

yang langsung dirasakan adalah semakin besarnya tanggungjawab yang dimiliki 

oleh Pemerintah Daerah dalam membangun daerahnya sesuai dengan kondisi yang 

diperlukan. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber daya 

(resources) yang ada di daerahnya secara lebih optimal. 

Lebih lanjut, PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 7 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota menyatakan, bahwa urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota, diantaranya adalah 

pelayanan dasar yang mencakup kegiatan statistik dan perencanaan pembangunan. 

Terkait dengan perencanaan pembangunan, ketersediaan data mengenai kondisi 

sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Selain dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, data tersebut juga akan 

bermanfaat dalam memberikan informasi sebagai bahan masukan bagi perencanaan 
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pembangunan di masa yang akan datang sebagai bentuk pelaksanaan Undang-

undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Undang-undang mengenai Perencanaan Nasional merupakan dasar bagi 

kegiatan penyusunan perencanaan di tingkat daerah.  Diharapkan data tersebut dapat 

memberikan  ukuran  kondisi ekonomi dan sosial secara tepat sebagai representasi 

kondisi masa lalu dan masa kini serta sasaran yang hendak dicapai pada masa yang 

akan datang. 

Lebih lanjut, dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang baik 

didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan kata lain, perencanaan yang sistematis dan komprehensif hanya dapat 

diwujudkan apabila setiap tahapan perencanaan dilengkapi dengan data yang akurat. 

Demikian halnya dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, akan 

memerlukan data statistik sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan 

dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Kebijaksanaan dan strategi 

yang telah dilakukan perlu dimonitor dan dilihat hasilnya, sehingga data statistik 

tersebut sangat diperlukan. 

Ketersediaan data mengenai pembangunan manusia yang representatif dalam 

menggambarkan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bandung Barat sangat 

dibutuhkan, khususnya terkait dengan masalah pembangunan manusia. Oleh karena 

itu Penyusunan Data Makro Sosial dipandang perlu sebagai sumber informasi 

penyusunan perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia di Kabupaten 

Bandung Barat. Selain itu, dengan adanya publikasi tersebut diharapkan Pemerintah 

maupun masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas 
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pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan 

daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang. 

 

1.2. Tujuan Penulisan 

Penyusunan Data Makro Sosial tahun 2014 Kabupaten Bandung Barat 

adalah untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan 

Kabupaten Bandung Barat tahun 2014, dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran sederhana keadaan sosial dan ekonomi kecamatan 

Kabupaten Bandung Barat tahun 2014. 

2. Menghitung komponen IPM kecamatan, yaitu Angka Harapan Hidup 

(AHHo), Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (AMH), Rata-

rata Lama Sekolah (RLS), dan daya beli per Kapita (PPP) Kabupaten 

Bandung Barat tahun 2014, sekaligus menghitung indeksnya. 

3. Memberikan rekomendasi implementasi program dalam rangka 

meningkatkan komponen Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di 

Kabupaten Bandung Barat 

 

1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data 

Ruang  lingkup Penyusunan  Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2014 ini adalah mencakup seluruh wilayah  administratif  Kabupaten 

Bandung Barat. Sedangkan  hal-hal yang dibahas mencakup aspek kependudukan, 

sosial budaya, kesehatan, pendidikan, daya beli, dan lingkungan perumahan.  
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Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sebagian besar berasal dari hasil 

Survei Khusus IPM kecamatan, dan data lain yang berkaitan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Publikasi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, jenis & sumber data 

dan sistematika penulisan. 

BAB II Metodologi, berisi konsep dan definisi serta metodologi  yang 

digunakan pada penulisan buku ini. 

BAB III Situasi Pembangunan Manusia, mengemukakan situasi umum 

Kabupaten Bandung Barat dilihat dari keadaan kependudukan, 

pendidikan, kesehatan,  ketenagakerjaan dan perumahan. 

BAB IV Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, mengemukakan 

tentang IPM Kecamatan dan IPM Kabupaten Bandung Barat 

tahun 2014 dan komponennya. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 
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II. METODOLOGI 

 

2.1 Pengertian 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan 

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan 

data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang 

mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur 

capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat 

terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran 

per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan 

untuk hidup Iayak. 

 

2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut 

mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang Layak. Ketiga 

dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk 

mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya 

untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek 

huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup Iayak 

digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). 
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2.2.1 Angka Harapan Hidup 

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang 

dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung 

menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang 

digunakan dalam penghitungan Angka harapan Hidup yaitu, Anak Lahir Hidup 

(ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk 

menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya 

dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan 

dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). 

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing 

komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 

negara didunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai 

batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. 

Angka ini diambil dari standar UNDP (Tabel 2.2). 

 

2.2.2 Tingkat Pendidikan 

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, 

yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah 

menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas 

dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase 

penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau 

huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah 

masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan 

angka melek huruf diberi bobot dua per tiga. 
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Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai 

kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 

sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau 

semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan 

kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 

15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun 

mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas. 

 

2.2.3 Standar Hidup Layak 

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar 

hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat 

kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya 

ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik 

Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak 

menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula 

Atkinson. 

C (I)  = Co) Jika CO) < Z 

= Z + 2(Cor-Z)
1
/
2
 Jika Z < C(i) < 2Z 

= Z + 2(Z)
1
/
2
 + 3(Cor-2Z)

1
/
3
 Jika 2Z < CO) < 3Z 

= Z + 2(Z)
1
/
2
 + 3 (Z)

1
/
3
 +  

 4(C0) - 3Z)
1
/
4
, jika 3Z < Co) < 4Z 

 

Dimana 

Co = PPP dari nilai rill pengeluaran per kapita 

Z  = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp.549.500 per 

kapita per tahun atau Rp. 1.500 per kapita per hari 
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Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasar 27 komoditas kebutuhan 

pokok seperti terlihat dalam Tabel 2.1.  Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 

732.720,-  (Tabel 2.2). 

Tabel 2.1  

Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP) 

 

No Komoditi Unit 

Sumbangan thd total 

konsumsi 

(%) 
*)

 

(1) (2) (3) (4) 

    

1 Beras lokal Kg 7.25 

2 Tepung terigu Kg 0.10 

3 Ketela pohon Kg 0.22 

4 Ikan tongkol/tuna/cakalang Kg 0.50 

5 Ikan teri Ons 0.32 

6 Daging sapi Kg 0.78 

7 Daging ayam kampung Kg 0.65 

8 Telur ayam Butir 1.48 

9 Susu kental manis 397 gram 0.48 

10 Bayam Kg 0.30 

11 Kacang panjang Kg 0.32 

12 Kacang tanah  Kg 0.22 

13 Tempe Kg 0.79 

14 Jeruk Kg 0.39 

15 Pepaya Kg 0.18 

16 Kelapa Butir 0.56 

17 Gula pasir Ons 1.61 

18 Kopi bubuk Ons 0.60 

19 Garam Ons 0.15 

20 Merica/lada Ons 0.13 

21 Mie instant 80 gram 0.79 

22 Rokok kretek filter 10 batang 2.86 

23 Listrik Kwh 2.06 

24 Air minum M
3
 0.46 

25 Bensin Liter 1.02 

26 Minyak tanah Liter 1.74 

27 Sewa rumah Unit 11.56 

    

 Total  37.52 
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2.2.4 Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM 

Rumus penghitungan IPM dikutip dari Arizal Ahnaf dkk (1998;129) yaitu 

sebagai berikut :   

 

IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3)) 

 

Dimana, 

X(1)    : Indeks harapan hidup 

X(2)    : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata 

lama sekolah) 

X(3)   : Indeks standar hidup layak 

 

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan 

antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai 

maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat 

disajikan sebagai berikut : 

  

Indeks X(i) = (X(i) - X(i)min) / (X(i)maks - X(i)min) 

Dimana,  

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

X(i)maks  : Nilai maksimum X(i) 

X(i)min    : Nilai minimum X(i) 

 

Nilai maksimum dan  minimum indikator X(i) disajikan pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM 

 

Komponen IPM Maksimum Minimum Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

1. Angka Harapan Hidup 85 25 Standar UNDP 

2. Angka Melek Huruf 100 0 Standar UNDP 

3.  Rata-Rata Lama Sekolah 15 0 UNDP 

4. Daya Beli 732,720a 300,000 (1996) Menggunakan 

  360,000b (1999, PDB Riil 

  2002) disesuaikan 

 
Keterangan :  a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018 

                          b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru 
 

Nilai minimum dan maksimum untuk komponen PPP ditentukan sebagai 

berikut: 

1. Nilai minimum adalah nilai PPP provinsi terendah tahun 1990, namun 

kemudian mengalami penyesuaian pada tahun 1999 akibat terjadinya krisis 

moneter 

2. Nilai maksimum adalah nilai PPP "target" yang ingin dicapai pada akhir PJP 

II oleh provinsi yang memiliki nilai PPP tertinggi pada tahun 1993. Nilai 

maksimum tersebut ditetapkan 4 (empat) kali nilai PPP provinsi tertinggi 

tahun 1993 (Jakarta tahun 1993), suatu nilai yang setara dengan nilai proyeksi 

PPP untuk provinsi tersebut pada akhir PJP II dengan asumsi tingkat 

pertumbuhan PDB 6 sampai 7 persen/tahun 

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, 

mengindikasikan pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, 

UNDP membagi status pembangunan manusia ke dalam tiga kriteria yaitu: rendah 

untuk IPM kurang dari 50, kategori sedang atau menengah untuk nilai IPM antara 50-
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79, dan tinggi untuk nilai IPM 80 keatas. Sementara untuk keperluan perbandingan 

antar kabupaten/kota tingkatan status menengah dirinci lagi menjadi menengah-

bawah bila nilai IPM antara 50-65, dan menengah-atas bila nilai IPM antara 66-79. 

 

2.2.5 Ukuran Perkembangan IPM 

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu 

digunakan reduksi shortfall per tahun (annual reduction in shortfall). Ukuran ini 

secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh 

dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). 

Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM (=r) (dikutip dari Arizal Ahnaf dkk, 

1998;141) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

    (IPM t+n – IPMt) x 100     
1/n

 

 r  =   ----------------------- 

 (IPM ideal – IPMt) 

 

dimana, 

IPMt              : IPM pada tahun t 

IPMt+n          : IPM pada tahun t + n 

IPMideal        : 100 

 

2.3 Beberapa Definisi Indikator Terpilih 

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan 

pembangunan manusia selama ini dan bagaimana mengimplementasikan program-
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program pembangunan secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang 

handal. Beberapa indikator yang sering digunakan diantaranya adalah : 

 

Rasio jenis kelamin Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk 

perempuan, dikalikan 100. 

  

Angka ketergantungan Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun 

ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 

tahun, dikalikan 100. 

  

Rata-rata Lama 

Sekolah 

Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas. 

  

Angka Melek Huruf Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa 

membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf 

lainnya) 

  

Angka Partisipasi 

Murni SD 

Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah 

di SD 

  

Angka Partisipasi 

Murni SLTP 

Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang 

bersekolah di SLTP 

  

Angka partisipasi 

Murni SLTA 

Proporsi penduduk usia 16 - 18 tahun yang sedang 

bersekolah di SLTA 

  

Persentase penduduk 

dengan pendidikan 

SLTP ke atas 

Proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP atau 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

  

Jumlah penduduk usia 

sekolah 

Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 24 

tahun 

  

Angka Harapan Hidup 

waktu lahir 

Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan 

dicapai oleh sekelompok penduduk 

  

Angka Kematian Bayi Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai 

usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran 

hidup. 
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Persentase rumah 

berlantai tanah 

Proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan 

lantai tanah 

  

Persentase rumah 

tangga beratap layak 

Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap 

layak (atap selain dari dedaunan ). 

  

Persentase rumah 

tangga berpenerangan 

Listrik 

Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber 

penerangan listrik 

  

Persentase rumah 

tangga bersumber air 

minum leding 

Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding 

  

Persentase rumah 

tangga bersumber air 

minum bersih 

Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum 

pompa/sumur/mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 

meter dengan tempat penampungan limbah/kotoran terdekat 

  

Pengeluaran Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. 

Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk 

makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan 

makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, 

pendidikan dan sebagainya. 
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III. GAMBARAN SOSIAL EKONOMI 

 
Kabupaten Bandung Barat terletak antara 60º 41’ s/d 70º 19’ lintang Selatan 

dan 107º 22’ s/d 108º 05’ Bujur Timur. Mempunyai rata-rata ketinggian 110 M dan 

Maksimum 2.2429 M dari permukaan laut. Kemiringa wilayah yang bervariasi antara 

0 – 8%, 8 – 15% hingga diatas 45%, dengan luas wilayah 1.305,77 KM². 

Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang terbialng muda di 

Provinsi Jawa Barat, kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, 

Purwakarta, Subang, Bandung dan  Kota Cimahi ini terus berbenah.  Secara kasat 

mata telah banyak kemajuan yang dicapai, dari sisi ekonomi jumlah industri dan 

fasilitas ekonomi bertambah.  Bidang sosial terlihat migrasi masuk sebagai tanda KBB 

menarik untuk ditinggali cukup banyak sehingga jumlah penduduk bertambah.  

Potensi Wisatapun terliahat cukup bergairah, banyak tempat di kabupaten ini menjadi 

tujuan dikala libur tiba. 

Cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat, meliputi 16 (enam belas) 

kecamatan yang terdiri dari : Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, 

Cipatat, Cisarua, Batujajar, Saguling, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, 

Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, Cihampelas dan Rongga 

Pada bahasan berikut disajikan beberapa karakteristik pembangunan manusia 

yang mencakup kondisi penduduk dan rumahtangga di Kabupaten Bandung Barat 

secara sederhana dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

Kabupaten Bandung Barat, sehingga dapat memunculkan upaya yang lebih kuat dari 

berbagai komponen masyarakat Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan 
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perbaikan ke depan terhadap berbagai indikator pembangunan dasar, seperti 

kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli. 

 

3.1 Kependudukan  

Data kependudukan memiliki manfaat sangat penting bagi pemerintah dan 

lembaga lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan 

kependudukan/masyarakat. Mustahil pembangunan dapat terlaksana dengan baik jika 

tidak memiliki data penduduk yang sahih dan akurat. 

Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, 

jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui 

terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu 

pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan yang terkait dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.   

Pemerintah, sangat membutuhkan data penduduk yang akurat untuk 

mengetahui jumlah penduduk, kepadatan, sebaran penduduk termasuk berbagai 

komposisinya. Penduduk pada hakekatnya adalah sumberdaya manusia (SDM) yang 

menjadi obyek sekaligus subyek pembangunan. Membangun SDM berarti 

membangun kualitas manusia melalui pembangunan bidang ekonomi, pendidikan 

kesehatan. 

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat terus bertambah setiap tahun. 

Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk sekitar 

1.644.984 jiwa.  Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 menurut 

jenis kelamin adalah sebagai berikut: penduduk laki-laki sebesar 834.515 jiwa (50,73 

persen) dan penduduk perempuan sebesar 810.469 jiwa (49,27 persen) dengan sex 
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ratio sebesar 102,97 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.033 

laki-laki.  

Tabel 3.1. 

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2014 

 

No Kecamatan 
Laki – laki Perempuan 

Laki - laki +           

Perempuan 

N % N % N % 

        

1  Rongga  27.795 50,88 26.832 49,12 54.627 100 

2  Gununghalu  38.100 51,61 35.720 48,39 73.820 100 

3  Sindangkerta  33.200 49,70 33.600 50,30 66.800 100 

4  Cililin  44.626 51,02 42.846 48,98 87.472 100 

5  Cihampelas  57.500 51,17 54.880 48,83 112.380 100 

6  Cipongkor  45.141 51,16 43.092 48,84 88.233 100 

7  Batujajar  46.980 49,81 47.337 50,19 94.317 100 

8 Saguling 15.453 51,50 14.553 48,50 30.006 100 

9  Cipatat  65.046 50,68 63.297 49,32 128.343 100 

10  Padalarang  86.715 50,66 84.459 49,34 171.174 100 

11  Ngamprah  86.184 50,87 83.250 49,13 169.434 100 

12  Parongpong  54.470 50,71 52.948 49,29 107.418 100 

13  Lembang  96.585 51,12 92.338 48,88 188.923 100 

14  Cisarua  36.565 50,42 35.956 49,58 72.521 100 

15  Cikalongwetan  59.755 50,14 59.431 49,86 119.186 100 

16  Cipeundeuy  40.400 50,29 39.930 49,71 80.330 100 

Kab. Bandung Barat 834.515 50,73 810.469 49,27 1.644.984 100,00 

Sumber :Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2013) yaitu 1.614.495 jiwa, maka 

pada tahun 2014  terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 30.489 jiwa atau 

mengalami laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,89 persen atau mengalami 

perlambatan dari tahun 2013  yang LPP nya mencapai 2,03 persen.  
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Piramida penduduk sering dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk 

ilustrasi grafis yang menggambarkan usia dan distribusi jenis kelamin penduduk. 

Dengan mengacu pada grafik kita dapat menentukan jumlah presentase jumlah 

penduduk dalam interval tertentu terhadap jumlah penduduk total. 

Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap 

kelompok interval umur pada piramida penduduk, dapat diperoleh gambaran 

mengenai sejarah perkembangan penduduk masa lalu dan mengenai perkembangan 

penduduk masa yang akan datang. Struktur umur penduduk saat ini merupakan hasil 

kelahiran, kematian dan migrasi masa lalu. Sebaliknya, struktur umur penduduk saat 

ini akan menentukan perkembangan penduduk di masa yang akan datang. 

Gambar 3.1. 

Piramida Penduduk  Kabupaten Bandung Barat 

Menurut Golongan Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2014 
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Sumber :Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

Dengan melihat gambar piramida penduduk, secara sekilas kita mengetahui 

struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan pelayanan kebutuhan 

dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan, dan lansia) 
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sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan 

kesempatan kerja yang harus diciptakan. 

Komposisi penduduk yang digambarkan oleh Piramida Kabupaten Bandung 

Barat pada Gambar 3.1 memperlihatkan tingkat fertilitas yang menurun di periode 5 

tahun terakhir.  Penurunan ini dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat 

mengenai keluarga kecil sejahtera disamping berjalannya program pemerintah dalam 

pengendalian jumlah penduduk dari sisi kelahiran . 

Pertumbuhan dan tingkat kepadatan yang tinggi suatu daerah akan dihadapkan 

pada permasalahan kebutuhan akan perumahan, kesehatan, dan keamanan. Hartono 

dan Arnicum Aziz (2004) menjelaskan bahwa apabila pertambahan penduduk tidak 

dapat diimbangi dengan pertumbuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan 

kesempatan kerja, akan menimbulkan masalah-masalah di tengah masyarakat. 

Misalnya bertambah tingginya angka pengangguran, semakin meningkatnya tingkat 

kemiskinan serta timbulnya berbagai komplikasi sosial seperti perampokan dan 

tindakan kriminalitas lainnya. 

Penduduk Kabupaten Bandung Barat beberapa tahun ini mencerminkan 

semakin menurunnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian seiring membaiknya 

layanan kesehatan dan perbaikan kualitas lingkungan. Namun demikian, Kabupaten 

Bandung Barat ini merupakan salah satu tujuan migran dari daerah lain di Jawa Barat 

bahkan di Indonesia, setidaknya untuk beberapa kecamatan yang perkembangan 

ekonominya maju seperti, Kecamatan Ngamprah, Padalarang, Lembang dan 

Parongpong. 

Informasi penduduk berdasarkan kelompok umur digunakan untuk mengetahui 

berbagai indikator, terutama indikator kependudukan. Informasi penduduk 
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berdasarkan kelompok umur sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan 

sasaran dan penerima manfaat kebijakan dari program yang akan digulirkan oleh 

pemerintah. Sedangkan bagi swasta jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur 

dipergunakan untuk mengetahui segmentasi pasar. 

Penduduk berdasarkan kelompok umur bisa digunakan untuk menghitung rasio 

ketergantungan usia, angkatan kerja, Angka Partisipasi Sekolah, dan lain-lain. 

Perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah 

tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi 

dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) biasa disebut Angka beban 

ketergantungan (Dependency Ratio). 

Diantara penduduk yang usianya di bawah 15 tahun ada sebagian penduduk 

yang terpaksa  bekerja membantu ekonomi orang tuanya,  dan sebagian penduduk usia 

di atas 65 tahun masih aktif melakukan kegiatan ekonomi.  Oleh karena itu indikator 

angka ketergantungan bukan merupakan indikator yang sensitif. Naik turunnya angka 

beban ketergantungan tidak bisa secara langsung diartikan sebagai naik turunnya 

tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap usia belum/tidak produktif. 

Berdasarkan hasil Survei IPM di Kabupaten Bandung Barat tahun 2014, 

persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat pada kelompok umur di bawah 15 

tahun terhitung di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa penduduk 

Kabupaten Bandung Barat tergolong struktur penduduk tua, yang artinya 

perbandingan penduduk usia produktif lebih besar dari yang tidak produktif. 
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Tabel 3.2. 

Angka Beban Ketergantungan (Dependecy Ratio) Penduduk Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2014 

No Kecamatan Laki – laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Rongga 59,51 64,21 61,79 

2 Gununghalu 45,98 54,73 50,09 

3 Sindangkerta 51,46 56,86 54,13 

4 Cililin 51,99 42,44 47,15 

5 Cihampelas 50,13 43,27 46,7 

6 Cipongkor 61,67 44,00 52,53 

7 Batujajar 47,04 47,11 47,08 

8 Saguling 38,99 44,17 41,46 

9 Cipatat 53,40 57,27 55,28 

10 Padalarang 48,55 46,10 47,33 

11 Ngamprah 40,35 36,03 38,19 

12 Parongpong 43,49 47,24 45,32 

13 Lembang 46,37 44,33 45,36 

14 Cisarua 48,54 53,45 50,93 

15 Cikalongwetan 54,93 53,05 53,99 

16 Cipeundeuy 46,38 44,62 45,50 

Kab. Bandung Barat 48,75 47,22 48,00 

        Sumber:  Survei IPM Kabupaten Bandung Barat 2014 

 

Angka beban ketergantungan Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 

menunjukkan capaian sebesar 48,00. Angka ini berarti bahwa setiap 100 orang 

penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung Barat harus menanggung 48 orang 

penduduk usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan penduduk laki-laki 

sebesar 48,75 relatif lebih besar dibandingkan penduduk perempuan sebesar 47,22. 

 

3.2 Pendidikan 

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah terus berusaha keras agar bidang pendidikan ditingkatkan. 

Pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan cara berfikir masyarakat. 
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Tersedianya pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang terjangkau oleh lapisan 

masyarakat pada hakekatnya merupakan tujuan yang ingin dicapai dari program 

pembangunan bidang pendidikan. 

Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat 

pengajaran. Dikuatkan lagi dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 

6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan 

lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/sederajat dan SMP/sederajat).  

Agar sumber daya manusia meningkat, perlu penanganan yang serius dari 

unsur pendidikan dan para perencana pembangunan bidang pendidikan. Aspek 

peningkatan kualitas pendidik, aspek sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, 

aspek pemerataan, dan kesadaran masyarakat  akan arti penting pendidikan.  

SDM yang berkualitas siap bersaing di pasar kerja dan berpeluang besar untuk 

memperoleh pekerjaan. SDM yang tangguh yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan 

kewirausahaan bahkan berpeluang untuk mengkreasi lapangan pekerjaan yang bisa 

menyerap tenaga kerja lain. Pada gilirannya penduduk dapat memperoleh penghasilan 

dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan diperlukan untuk 

memudahkan masyarakat mengakses pendidikan, sehingga lebih dekat ke masyarakat 

. Sarana dan prasarana yang rusak atau membahayakan bisa segera direnovasi. Sarana 

dan prasarana yang belum ada dan mendesak untuk diadakan, untuk mendekatkan 

pendidikan pada masyarakat, bisa segera diadakan.  Cita-cita luhurnya adalah setiap 

masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang murah dan berkualitas yang 
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pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah.  Pemanfaatan alokasi anggaran 

pendidikan harus benar-benar dioptimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan 

kemajuan rakyat. 

Data pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator 

pendidikan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya 

manusia yang tinggi bisa diperoleh dari jenjang pendidikan yang tinggi pula. Selain 

ingin memperoleh data kualitas sumber daya manusia, pemerintah ingin mengetahui 

berapa besar penduduk yang telah mengenyam pendidikan khususnya pada tingkat 

dasar sembilan tahun. 

Tabel 3.3. 

Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis 

Kelamin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 

No 
Jenjang 

Pendidikan 

Penduduk 10 Tahun Keatas 

Laki- laki Perempuan Laki-laki+ Perempuan 

1 < SD 13,03 15,65 14,32 

2 SD 42,76 46,21 44,45 

3 SLTP sederajat 21,83 21,36 21,60 

4 SMU sederajat 18,79 13,68 16,29 

5 Akademi/PT 3,58 3,09 3,34 

Kab. Bandung Barat 100 100 100 

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

 

Pada Tahun 2014, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat usia 10 

tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 58,77 persen; tamat SMP 

sebesar 21,60 persen; tamat SMU/SMK sebesar 16,29 persen; dan sebanyak 3,34 

persen yang tamat pendidikan tinggi (Akademi/Perguruan Tinggi). 

Komposisi tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan tabel 3.3 di atas, 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalmi perubahan yang berarti. 

Persentase penduduk yang belum/tidak tamat SD dan hanya tamat SD masih tinggi, 
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yaitu mencapai lebih dari 50 persen, walupun telah mengalami penurunan.  

Diperlukan upaya terobosan yang sungguh-sungguh agar dapat menjamin semua 

penduduk yang berpendidikan rendah berminat meneruskan sekolahnya dengan tidak 

dibatasi atribut pendidikan formal. Kemungkinan upaya menyekolahkan kembali 

penduduk berpendidikan rendah (SD ke bawah) relatif lebih sulit dibandingkan 

penduduk yang berpendidikan SLTP keatas. 

Pendidikan menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Mayoritas penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan 

mengakibatkan terbengkalai nya mereka dalam hal pendidikan. Selain kemauan 

mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi menjadi 

alasan utama  mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan. 

Pemerintah sudah mencanangkan pendidikan gratis dan bahkan pendidikan 

wajib 12 tahun, akan tetapi biaya-biaya lain yang harus di tangguh oleh para siswa 

tidaklah gratis. Biaya untuk perjalanan ke sekolah, membeli buku, seragam, dan 

peralatan sekolah lainnya tidak murah. Mereka harus memikirkan biaya lain selain 

biaya pendidikan yang bahkan lebih mahal di bandingkan biaya pendidikan itu sendiri. 

Selain itu, biaya hidup yang semakin meninggi terkadang membuat masyarakat lebih 

memilih untuk bekerja mencari nafkah dibanding harus melanjutkan pendidikannya 

Keputusan untuk memilih, melanjutkan sekolah anak dan menentukan 

pendidikan anak laki-laki atau anak perempuan yang akan dijadikan prioritas 

dilakukan di tingkat rumah tangga. Norma sosial, tradisi, pengalaman, dan 

pemahaman (termasuk pemahaman keagamaan, peran jender dan makna pendidikan) 

yang dimiliki orang tua secara bersama-sama mewarnai keputusan yang dibuat.  
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Tingkat pendidikan penduduk laki-laki di Kabupaten Bandung Barat hanya 

relatif lebih unggul dibandingkan dengan penduduk perempuan pada jenjang 

pendidikan SLTA ke atas. Sedangkan pada jenjang pendidikan SLTP ke bawah, 

penduduk perempuan ternyata relatif lebih baik dibandingkan penduduk laki-laki. 

Bagi sebagian orang tua, menyekolahkan anak merupakan investasi jangka 

panjang, bukan hanya untuk anak tapi juga bagi orang tua. Pendidikan anak laki-laki 

biasanya menjadi prioritas karena mereka akan dituntut bertanggungjawab memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarganya kelak, dan karena dalam tradisi yang berlaku, mereka 

juga diharapkan tetap bisa membantu orang tuanya meski telah menikah, sesuatu yang 

tidak dituntut dari anak perempuan. 

 

3.2.1 Tingkat Partisipasi Sekolah  

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan 

diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) 

dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator-indikator tersebut menunjukkan 

seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup 

pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah.  

Usia pendidikan yang dimaksud, untuk SD usianya 7-12 tahun, SLTP usia 13-15 

tahun, SLTA usia 16-18 dan perguruan tinggi (PT) usia 19-24. 

Angka partisipasi kasar menunjukkan proporsi anak sekolah baik laki-laki 

maupun perempuan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur 

yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran 

secara umum mengenai jumlah anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu, 

dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa.  APK suatu jenjang pendidikan bisa 
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mempunyai nilai lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan adanya siswa yang berusia 

diluar batasan usia sekolah (baik lebih muda ataupun lebih tua). 

Tabel 3.4. 

APK Menurut Jenis Kelamin,dan Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2014 

 

No Jenjang Pendidikan 
2014 

Laki-laki Perempuan Total  

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

1 SD 102,39 100,07 101,23 

2 SLTP 96,39 95,86 96,15 

3 SLTA 48,53 57,76 52,76 

     

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa APK SD untuk perempuan di Kabupaten 

Bandung Barat lebih dari 100 persen. Artinya terdapat siswa, baik lebih muda maupun 

lebih tua, yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7 tahun atau 

lebih dari 12 tahun). Hal ini dimungkinkan banyak masyarakat di wilayah Kabupaten 

Bandung Barat menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar pada usia 5-6 tahun, disisi 

lain di daerah pedesaan  masih banyak anak yang usianya di atas 12 tahun, tetapi 

masih duduk dibangku SD. 

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan tingkat partisipasi sekolah 

penduduk pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai 

dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibandingkan APK, karena 

pembilang APM lebih kecil dari pembilang APK sementara pembaginya sama. APM 

membatasi usia siswa sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan sehingga 

angkanya lebih kecil. APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk 

yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan usianya sesuai dengan usia sekolah 

pada jenjang pendidikan tersebut. 
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Gambar 3.2. 

APM Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Di Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2014

Laki-laki 92,46 77,8 40,35

Perempuan 91,08 73,64 46,31

Total 91,77 75,88 43,08

SD SLTP SLTA

 
Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

APM yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa hampir semua penduduk 

bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. APM 

SD di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014 adalah sebesar 92,24 persen, artinya 

92,24 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia 

sekolah dan jenjang pendidikannya.  Besarnya persentase APM SD ini masih 

berhubungan dengan gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten 

Bandung Barat. APM SD penduduk laki-laki tampaknya lebih tinggi dibandingkan 

dengan APM SD penduduk perempuan. 

APM perempuan lebih tinggi daripada APM  laki-laki, terutama pada jenjang 

pendidikan SLTA keatas, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pada jenjang 

pendidikan ini terdapat  perbedaan pandangan antara orang tua di daerah perdesaan 

dan di perkotaan. Penduduk perdesaan masih mengutamakan pendidikan bagi anak 

laki-laki daripada anak perempuannya. Kebanyakan mereka masih menganut paham 

laki-laki harus diutamakan dalam segala hal, karena laki-laki nantinya akan menjadi 

seorang  pemimpin, (dalam lingkup paling kecil yaitu keluarga). 
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Angka Partisipasi Sekolah atau APS merupakan perbandingan antara jumlah 

murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang 

pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini 

digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di 

semua jenjang pendidikan.  

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di 

suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, 

karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan 

pada suatu daerah. 

Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga 

termasuk bersekolah di jalur non formal seperti Paket A setara SD/MI, paket B setara 

SMP/MTS dan Paket C setara SM/MA. 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menunjukkan 

partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

cenderung menurun sejalan dengan naiknya jenjang pendidikan. APS untuk jenjang 

SLTP lebih rendah dibanding pada jenjang SD, dan semakin rendah pada jenjang 

pendidikan lanjutan. Berarti ada sebagian lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, 

sebagian lulusan SLTP tidak mendaftar ke SLTA. 



2014 Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat 

 

 

 

GAMBARAN SOSIAL EKONOMI 31 

0

20

40

60

80

100

Gambar 3.3.

APS Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2014

Laki-laki 98,95 90,55 47,05

Perempuan 98,49 88,57 54,25

Laki-laki + Perempuan 98,72 89,64 50,35

SD SLTP SLTA

 Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

Gambar 3.3 memperlihatkan APS penduduk Kabupaten Bandung Barat, 

dimana pada semua jenjang pendidikan,  APS laki-laki lebih tinggi dari APS 

perempuan, walaupun perbedaannya relatif kecil. Angka ini menunjukkan bahwa,  

tidak ada perlakuan yang berbeda dalam menyekolahkan anak baik itu anak laki-laki 

maupun anak perempuan. 

 

3.2.2 Persentase Melek Huruf 

Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat, jika tidak diimbangi dengan 

peningkatan mutu dan kualitas SDM yang ada kita tidak akan dapat menyerap semua 

perkembangan dari ilmu pengetahuan tersebut secara maksimal. Di sinilah pendidikan 

memainkan peran pentingnya dalam rangka berusaha untuk tetap sejajar dan sealur 

mengimbangi gerak cepat laju ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang salah 

satunya melalui kemampuan baca tulis.  Indikator yang mengukur kemampuan baca 

tulis adalah Angka Melek melek huruf atau AMH.  
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Kemampuan membaca dan menulis membantu mudahnya berkomunikasi. 

Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, penduduk lebih mudah menyerap maupun 

menyampaikan informasi. Ketidakmampuan membaca dan menulis menghambat 

masuknya pengetahuan. Hal ini berdampak pada keterbelakangan dan ujungnya 

adalah kemiskinan. Dari kemiskinan mengakibatkan kelompok masyarakat ini sulit 

mengakses pendidikan. Ini merupakan lingkaran yang saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi. 

Angka Melek Huruf menurut MDGs adalah Angka Melek Huruf menurut 

penduduk usia 15-24 tahun. Angka melek huruf didefinisikan perbandingan antara 

jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan 

jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan biasanya dinyatakan dalam persen. 

Indikator ini digunakan untuk menunjukkan akumulasi pencapaian pendidikan dasar 

dan program keaksaraan nasional. Melek huruf menggambarkan suatu potensi untuk 

pertumbuhan intelektual lebih lanjut dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi,  

sosial, dan kebudayaan masyarakat. 

Angka Melek Huruf  penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Bandung 

Barat pada tahun  2014 sebesar  98,50 persen, artinya dari setiap 10.000 penduduk 

usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat ada  2 orang tidak dapat membaca 

dan menulis. 

 

3.3. Kesehatan 

Salah satu fungsi pemerintah adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

masyarakat. Kesempatan yang lebih luas bagi setiap warga negaranya untuk 

mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya merupakan usaha untuk 
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mewujudkan keadilan sosial.  Kualitas kesehatan yang dimiliki seseorang 

menggambarkan kualitas manusianya, sehingga pembangunan kesehatan merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan manusia. 

Pembangunan kualitas kesehatan antara lain bertujuan mengurangi jumlah 

penderita penyakit dan menekan timbulnya wabah penyakit, perbaikan gizi dan 

imunisasi balita, tersedianya sarana dan tenaga pelayanan kesehatan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat, tersedianya sarana sanitasi dan berkembangnya 

kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. 

Indikator yang dapat mengukur pencapaian pembangunan kesehatan, 

diantaranya adalah usia harapan hidup (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). 

Disamping itu, beberapa variabel mempengaruhi tinggi rendahnya indikator-indikator 

kesehatan tersebut antara lain: angka kesakitan (persentase penduduk yang mengalami 

keluhan kesehatan), lamanya hari sakit,  serta rasio ketersediaan fasilitas kesehatan 

terhadap jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan 

kesehatan masyarakat, karena mampu merepresentasikan output dari upaya pelayanan 

kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan, bahwa jika 

seseorang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik,  maka yang bersangkutan 

akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup 

yang tinggi. Disamping itu, besarnya AKB juga sangat dipengaruhi oleh kondisi masa 

persalinan, pemberian air susu ibu (ASI) dan makanan bergizi, serta pemberian 

imunisasi. Tinggi rendahnya AKB juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan keluarga 

terutama ibu dan perilaku hidup sehat dalam rumah tangga.  
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3.3.1 Angka Kematian Bayi 

Tujuan pembangunan kesehatan khususnya yang terkait dengan kesehatan 

balita adalah menurunkan angka kematian bayi dan menurunkan angka kematian ibu 

melahirkan. AKB merupakan indikator sensitif yang berkaitan dengan ketersediaan, 

pemanfaatan, dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pelayanan anak. Terkait pula 

dengan pendapatan keluarga, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan ibu, dan 

kecukupan gizi. Berbagai program dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan 

tujuan tersebut antara lain program  Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bidan di 

Desa (BDD), dan Pekan Imunisasi Nasional (PIN).  

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh 

faktor lain diantaranya adalah  penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi 

dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan 

tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari 

kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, 

tenaga medis lain) dianggap lebih baik dibandingkan dengan persalinan yang ditolong 

oleh dukun, famili/lainnya.  

Perkembangan kondisi bidang kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dapat 

diukur dari perkembangan derajat kesehatan, salah satunya adalah angka kematian 

bayi (AKB). Angka kematian bayi di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren 

menurun seiring dengan terus membaiknya derajat kesehatan yang ditunjukkan 

dengan meningkatnya angka harapan hidup penduduk.  

Selama lima tahun terakhir, AKB Kabupaten Bandung Barat mengalami 

penurunan yang sangat lambat, bergerak dari sebanyak  42,04  bayi per 1000 kelahiran 

hidup pada tahun 2009 menjadi  40,38 bayi per 1000 kelahiran  hidup pada tahun 
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2014.  Angka tersebut, masih sangat jauh untuk mencapai salah satu target MDGs 

(Millenium Development Goals) dimana target yang ingin dicapai adalah penurunan 

angka kematian bayi. 

Gambar 3.4. 

Angka Kematian Bayi  dan Angka Harapan Hidup  

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2014 

30

40
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70

AHH 68,74 68,85 69,13 69,24 69,3 69,33

AKB 42,04 41,68 41,23 41,01 40,65 40,38

2009 2010 2011 2012 2013 2014

 
Sumber: Survei IPM Kabupaten Bandung Barat 2009-2014 

Teori demografi menjelaskan, bahwa angka kematian (bayi lahir mati, 

kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu) berbanding terbalik dengan angka 

harapan hidup. Sejalan dengan teori tersebut, gambar tren penurunan AKB Kabupaten 

Bandung Barat juga berbanding terbalik dengan tren peningkatan AHH. Makin tinggi 

kualitas kesehatan, yang salah satunya ditandai dengan makin rendahnya angka 

kematian bayi, akan berakibat kepada meningkatnya harapan untuk hidup.  

 

3.3.2 Lamanya Pemberian ASI 

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) dalam waktu yang cukup pada balita dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit lainnya mengingat ASI 

merupakan mikronutrein penting bagi balita. ASI juga merupakan salah satu faktor 

penting untuk perkembangan anak dan merupakan zat yang sempurna untuk 
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pertumbuhan bayi serta mempercepat perkembangan berat badan. Lamanya balita 

diberi ASI yang terbaik adalah sampai usia 24 bulan. Sejak lahir sampai usia enam 

bulan sebaiknya bayi hanya diberi ASI saja. Setelah enam bulan bayi mulai dapat 

diberikan makanan tambahan pendamping ASI sampai usia 2 tahun. Setelah usia 

tersebut balita sudah siap disapih. 

Manfaat penggunaan Air Susu Ibu (ASI) tidak saja dilandasi  motivasi 

kesehatan tetapi juga kasih sayang. Dalam hal kesehatan, manfaat ASI sangat besar 

bagi tumbuh dan berkembangnya seorang  anak serta kelangsungan hidup anak 

tersebut.  Anak yang mengkonsumsi ASI dengan cukup cenderung lebih sehat, lebih 

kebal dari serangan penyakit sehingga jarang sakit. Dalam suatu penelitian terungkap 

bahwa seorang anak sekolah yang ketika bayi mendapatkan ASI dapat mengikuti 

pelajaran lebih baik, nilai tes matematikanya standar dan membacanya lebih tinggi 

dibanding mereka yang tidak mendapatkan ASI. 

Tabel 3.5. 

Persentase Lamanya Balita disusui di Kabupaten Bandung Barat, 

Tahun 2012-2014 

 

No Lamanya Disusui 2012 2013 2014 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

1 < 6 bulan 8,45 6,34 6,04 

2 6-11 bulan 8,76 8,87 8,50 

3 12-17 bulan 19,38 19,48 19,60 

4 18-23 bulan 22,61 22,67 22,43 

5 24 bulan keatas 40,80 42,64 43,42 

     

Sumber: Survei IPM Kabupaten Bandung Barat 2012 - 2014 

Bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, persentase balita 

yang disusui mengalami kenaikan kecuali untuk kurang dari 6 bulan, ini merupakan 
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indikasi positif dimana ada kesadaran perlunya waktu yang cukup untuk lama untuk 

menyusui. 

Kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI yang semakin meningkat akan 

berdampak kepada peningkatan angka harapan hidup diwaktu mendatang, meskipun 

pengaruhnya tidak langsung terasa sesaat setelah disusui. Namun pemberian ASI yang 

seharusnya didapat seorang anak dengan berbagai keunggulannya, mungkin saja tidak 

dapat dilakukan kerena berbagai alasan, seperti meninggalnya ibu pasca persalinan, 

ASI yang tidak keluar, atau keluar  tapi volumenya tidak mencukupi kebutuhan bayi 

dan balita. 

 

3.3.3 Keluhan Kesehatan 

Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan 

penduduk adalah angka kesakitan (morbidity rate) yang di “proksi” dengan keluhan 

kesehatan.  Keluhan kesehatan yang dimaksud adalah keluhan kesehatan yang 

dirasakan sebulan yang lalu sebelum hari pencacaham.  Keluhan kesehatan ini tidak 

melihat seberapa parah tingkat sakit. Tabel 3.6 menunjukkan besarnya persentase 

penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan.  

Tabel 3.6. 

Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 

Ada Tidaknya 

Keluahan  
Laki-laki  Perempuan  Jumlah  

Ada Keluhan  15,43 15,35 15,39 

Tidak Ada Keluhan  84,57 84,65 84,61 

Jumlah  100 100 100 

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun  2014 
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Hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 menunjukkan, bahwa 

di Kabupaten Bandung Barat terdapat sekitar 15,39 persen penduduk mempunyai 

keluhan kesehatan pada tahun 2014. Berdasarkan data tersebut juga terlihat,  bahwa 

proporsi penduduk perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bandung Barat yang 

mengeluhkan kesehatannya terlihat seimbang,  yaitu sekitar 15 persen.  Bila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kesakitan mengalami kenaikan sekitar 

tiga persen, ini adalah pertanda kewaspadaan bagi pemerintah daerah terutama bidang 

kesehatan. 

Jenis penyakit yang sering menjadi keluhan kesehatan utama penduduk 

Kabupaten Bandung Barat adalah batuk, yaitu sebesar 7,73 persen. Kemudian 

disusul oleh penyakit lainnya, seperti: pilek (7,07 persen), dan panas (5,62 persen). 

 

3.3.4 Perilaku Hidup Sehat 

Keadaan kesehatan lingkungan di Bandung Barat masih merupakan hal yang 

perlu mendapat perhatian, karena faktor tersebut menyebabkan status kesehatan 

masyarakat berubah, seperti: penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pembuangan 

air limbah penggunaan pestisida, masalah pemukiman, pelayanan kesehatan, 

ketersediaan obat, polusi udara, dan banyak lagi permasalahan yang dapat 

menimbulkan satu model penyakit. Pengaruh air terhadap kesehatan dapat 

menyebabkan penyakit menular dan tidak menular. Perkembangan epidemologi 

menggambarkan secara spesifik peran lingkungan dalam terjadinya penyakit dan 

wabah.  

Perilaku masyarakat umumnya belum mengarah pada perilaku hidup sehat 

terutama kaitannya dengan kesehatan lingkungan dan hygiene perorangan. Perilaku 
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masyarakat yang kurang positif dikarenakan belum termotivasinya kesadaran mereka 

akan pentingnya nilai-nilai hidup sehat. Masih cukup banyak ditemukan penduduk 

tidak peduli terhadap lingkungan seperti buang air besar di sungai/selokan,  di kebun 

atau di sawah dan membuang sampah sembarangan. Kepedulian terhadap kesehatan 

pribadi juga masih dirasakan kurang terutama dalam penggunaan sumber air minum 

dan rendahnya kesadaran mencuci tangan menggunakan sabun.  

 

3.3.4.1 Penggunaan Air Bersih 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting di dunia ini. 

Keberadaanya pun mutlak harus ada bagi kehidupan manusia, kehilangan air 15% dari 

berat badan pun dapat menyebabkan kematian. Air itu sendiri terdapat di seluruh alam 

sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup oleh air. Air terdapat di alam dengan wujud 

dalam bentuk padat (es), cair, dan gas atau uap. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas 

air dengan kaitannya dalam hal persediaan air bersih sangat berpengaruh bagi 

kehidupan makhluk hidup terutama manusia (Slamet, 1994). 

Air juga merupakan salah satu senyawa kimia yang terdapat di alam secara 

berlimpah-limpah. Namun, ketersediaan air yang memenuhi syarat bagi keperluan 

manusia relatif sedikit karena dibatasi oleh berbagai faktor.  Dalam suatu tabel 

distribusi air di bumi ditunjukkan bahwa lebih dari 97%  air di muka bumi ini 

merupakan air laut yang tidak dapat digunakan oleh mansia secara langsung. Dari 3% 

air yang tersisa, 2% diantaranya tersimpan sebagai gunung es di kutub dan uap air, 

yang juga tidak bisa digunakan secara langsung. Air yang benar-benar tersedia bagi 

keperluan manusia hanya 0,62%, meliputi air yang terdapat di danau, sungai, dan air 
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tanah. Jika ditinjau dari segi kualitas, air yang memadai bagi konsumsi manusia hanya 

0,003% dari seluruh air  yang ada (Efendi, 2003). 

Kegunaan air bagi manusia yang sangat penting,  adalah kebutuhan untuk 

minum, maka air harus mempunyai persyaratan khusus agar tidak menimbulkan 

penyakit bagi manusia. Rendahnya kualitas air yang diminum menyebabkan bakteri 

penyakit mudah masuk ke dalam tubuh. Air yang sehat harus mempunyai persyaratan 

fisik,  yaitu bening (tidak berwarna), tidak berasa, suhu dibawah suhu udara diluarnya, 

prasyarat bakteriologis yaitu bebas dari segala bakteri, dan prasyarat kimia yaitu 

mengandung zat-zat tertentu di dalam jumlah yang tertentu pula. 

Tabel 3.7. 

Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2014 

 

Air dalam 

kemasan & 

Leding 

Pompa 
Sumur 

terlindung 

Mata air  

terlindung 

Tidak 

Bersih 
Jumlah 

28,68 8,44 33,89 17,11 11,88 100 

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

 

Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum bersih di Kabupaten 

Bandung Barat pada tahun 2014 telah mencapai lebih dari 88 persen. Proporsi 

pemakaian air minum menurut sumbernya dalam penggunaan air bersih di Kabupaten 

Bandung Barat, terlihat pada table 3.7 bahwa penggunaan sumber air minum dari 

sumur terlindung masih mendominasi, diikuti oleh air ledeng/air kemasan, namun 

yang harus menjadi perhatian adalah masih tingginya penggunaan air tidak bersih. 
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3.3.4.2 Pencemaran Sumber Air Minum 

Pencemaran air diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar (polutan) yang 

dapat berupa gas, bahan-bahan pelarut dan partikulat. Pencemaran memasuki badan 

air dengan berbagai cara, misalnya melalui atmosfer, tanah, limpasan pertanian, 

limbah domestik dan perkotaan, pembuangan limbah idustri, pembuangan hasil 

aktivitas manusia, dan lain-lain. Polutan ini hampir 90% dapat digolongkan akibat 

perilaku manusia (Efendi, 2003). 

Pencemaran air oleh berbagai faktor pencemar dapat menimbulkan berbagai 

dampak merugikan bagi kesehatan. Salah satunya dengan timbulnya berbagai macam 

penyakit, seperti alergi, disentri, diare, kolera, dan lain-lain. Hal ini dapat 

menimbulkan buruknya kualitas air (Ryadi, 1982). 

Mengingat masih minimnya rumah tangga yang mengakses fasilitas air minum 

ledeng/air kemasan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, maka 

peranan sumber air minum bersih lainnya (pompa, sumur terlindung dan mata air 

terlindung) akan menjadi sangat penting dan diandalkan. Oleh karena itu 

keberadaannya harus dijaga/dihindari dari pencemaran lingkungan agar kebutuhan air 

minum bersih sehari-hari bagi sebagian besar warga Kabupaten Bandung Barat dapat 

terpenuhi. 

Sumber air minum bersih dan dinyatakan sehat (bebas dari pencemaran 

lingkungan) adalah jika sumber air minum yang digunakan berasal dari dalam tanah  

dan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat harus lebih dari 10 meter. 

Sebagaimana diketahui jika jarak sumber air minum dari dalam tanah ke tempat 

penampungan kotoran/tinja terdekat kurang dari atau sama dengan 10 meter, maka 

tingkat higienitas air minum tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.  
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Tabel 3.8. 

Persentase Rumahtangga menurut Jarak Ke tempat Penampungan Tinja di 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 
 

Jarak Sumber Air Minum ke Tempat 

Penampungan Tinja Jumlah 

< 10 m > 10 Tidak Tahu 

35,97 42,04 21,99 100,00 

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun  2014 

 

Hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 mencatat persentase 

rumah tangga pemakai sumber air minum bersih  (yang berasal dari pompa, sumur 

terlindung dan mata air terlindung) dan berjarak kurang dari atau sama dengan 10 

meter ke tempat penampungan kotoran/tinja sebanyak 35,97 persen. Adapun rumah 

tangga yang sumber air minum bersihnya tersebut berjarak lebih dari 10 meter dari 

tempat penampungan kotoran/tinja sebanyak 42,04 persen, dan sisanya  tidak 

mengetahui secara pasti berapa jarak sumber air minum bersihnya ke tempat 

penampungan kotoran/tinja. 

 

3.4. Ketenagakerjaan  

Pembangunan yang gencar dilakukan pemerintah baik nasional maupun daerah 

saat ini meliputi aspek pembangunan ekonomi, manusia, hingga sosial budaya dengan 

tujuan akhir untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 

Tentunya dalam pelaksanaan pembangunan, perluasan lapangan kerja dan 

peningkatan kualitas tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat 

penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Semakin besar peran serta dan 

produktivitas seseorang dalam dunia kerja, pendapatan otomatis akan semakin besar 
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yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan dalam memperbaiki kualitas 

hidup. 

Tabel 3.9. 

Jumlah Penduduk Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 

 

Kegiatan Utama 

Jumlah 

Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja 

Bekerja 
Mencari 

Pekerjaan 
Jumlah Sekolah 

Mengurus 

RMT 
Lainnya Jumlah 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

        
 610.095   56.979   667.074   254.152   360.091   91.329   705.572   1.372.646  

91,46 8,54 100 36,02 51,04 12,94 100  100  

        

Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

 

Tabel 3.9 menunjukan kegiatan utama penduduk 10 tahun keatas seminggu 

yang lalu.  Tabel ini dapat menunjukkan angka pengangguran, namun survei ini tidak 

dirancang untuk itu, tetapi setidaknya dapat dilihat jumlah penduduk yang bekerja 

cukup besar. 

Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan/usaha merupakan 

angka yang menunjukan distribusi/penyebaran penduduk bekerja di setiap lapangan 

pekerjaan. Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan 

pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 

Tahun 2009. Sesuai KBLI 2009, lapangan pekerjaan terbagi menjadi sembilan 

lapangan pekerjaan yaitu Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik 

Gas dan Air; Konstruksi; Perdagangan; Transportasi dan Komunikasi; Lembaga 

Keuangan; dan Jasa.  Analisis yang dilakukan hanya akan memuat lima lapangan 

usaha terbesar yaitu; pertanian, industri, perdagangan dan jasa, sementara sisanya 

akan masuk pada sektor lainnya. 
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Penduduk Kabupaten Bandung Barat bisa dikatakan masih bercorak pertanian. 

Hal ini dapat terlihat dari komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan 

pekerjaan.  Menurut data IPM 2014 penduduk Kabupaten Bandung Barat yang bekerja 

tersebar diberbagai lapangan pekerjaan, dari   610.095   penduduk yang bekerja,  

28,06% persennya bekerja disektor pertanian, 17,14% bekerja disektor Industri, 

16,87% disektor perdagangan, 13,34%  disektor jasa dan sisanya tersebar disektor 

lainnya (Tabel 3.10). 

Tabel 3.10. 

Persentase Lapangan Pekerjaan 

Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Tahun 2014 

 

Lapangan Pekerjaan 2014 

(1) (2) 

  

Pertanian 28,06 

Industri 17,14 

Perdagangan 16,87 

Jasa 13,34 

Lainnya 24,59 

  

Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

 

Proporsi ini menunjukan bahwa Kabupaten Bandung Barat masih bercorak 

pertanian, namun terlihat sektor perdagangan dan industri sudah dapat mulai 

diperhitungkan,  kemungkin hal ini sebagai pertanda bahwa transformasi mata 

pencaharian akan segera terjadi dari sektor pertanian ke sektor industri.  Transformasi 

mata pancaharian adalah bergeraknya dominasi mata pencaharian dari sektor 

pertanian ke sektor industi kemudian berlanjut ke sektor perdagangan dan berakhir di 

sektor jasa. 

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di 

suatu unit usaha/kegiatan. Indikator status pekerjaan pada dasarnya terdiri dari empat 
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kategori yang berbeda tentang kelompok penduduk yang bekerja yaitu tenaga kerja 

yang berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. 

Berusaha sendiri terdiri dari tenaga kerja yang benar-benar berusaha sendiri tanpa 

dibantu buruh dibayar maupun tidak dibayar, berusaha sendiri dibantu buruh tidak 

tetap/ buruh tidak dibayar, dan  berusaha sendiri dibantu buruh tetap/buruh dibayar, 

Pekerja bebas terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non 

pertanian. Sementara pekerja keluarga juga dikenal sebagai pekerja tak dibayar. 

Tabel 3.11. 

Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja  

Menurut Status Pekerjaan Tahun 2014 

 

Status Pekerjaan Persen 

(1) (2) 

Berusaha sendiri 20,14 

Berusaha dibantu buruh tetap & tidak tetap 10,85 

Buruh/ karyawan 38,18 

Pekerja Bebas & tidak dibayar 30,83 

Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

 

Tabel 3.11 menunjukan penduduk yang bekerja sebagian besar adalah 

buruh/karyawan (38,18%), kemudian disusul pekerja bebas dan tidak dibayar 

(30,83%), berusaha sendiri (20,14%), dan berusaha dibantu buruh tetap dan tidak tetap 

(10,85%).   

Tingginya persentase buruh/karyawan dan pekerja bebas bila dihubungkan 

dengan sektor yang dominan,  yaitu pertanian tentu akan menimbulkan kekhawatiran 

tersendiri,  karena diketahui bahwa tingkat upah buruh dan pekerja bebas disektor 

pertanian sangat rendah, namun hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut. 
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3.5 Fertilitas dan Keluarga Berencana 

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang 

nyata dari seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini 

menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup.  Lahir hidup (live birth), yaitu 

terlepasnya bayi dari rahim seorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan, 

seperti bernapas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut dan lain sebagainya.  

Salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang 

besar dan distribusi yang tidak merata. Hal itu dibarengi dengan masalah lain yang 

lebih spesifik, yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang relatif tinggi. Kondisi 

ini dianggap tidak menguntungkan dari sisi pembangunan ekonomi.. Hal itu diperkuat 

dengan kenyataan bahwa kualitas penduduk masih rendah sehingga penduduk lebih 

diposisikan sebagai beban daripada modal pembangunan. Logika seperti itu secara 

makro digunakan sebagai landasan kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan 

penduduk Secara mikro hal itu juga digunakan untuk memberikan justifikasi 

mengenai pentingnya suatu keluarga melakukan pengaturan pembatasan jumlah anak. 

Pada awalnya masalah fertilitas lebih dipandang sebagai masalah 

kependudukan, dan treatment terhadapnya dilakukan dalam rangka untuk mencapai 

sasaran kuantitatif. Hal ini sangat jelas dari target atau sasaran di awal program 

keluarga berencana dilaksanakan di Indonesia yaitu menurunkan angka kelahiran total 

(TFR). Oleh karena itu, tidaklah aneh apabila program keluarga berencana di 

Indonesia lebih diwarnai oleh target-target kuantitatif. Dari sisi ini tidak dapat 

diragukan lagi keberhasilannya. 
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3.5.1 Status Perkawinan 

Ada dua sisi yang harus diperhatikan untuk mengamati tingkat kesejahteraan 

masyarakat dilihat dari sudut perkawinan, yaitu status perkawinan dan umur 

perkawinan pertama. Pengamatan terhadap status perkawinan sangat penting karena 

tonggak awal pembentukan manusia berkualitas adalah dari lingkungan keluarga. 

Lingkungan keluarga yang harmonis tentunya akan berdampak pada aspek 

pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian yang lebih baik daripada lingkungan 

keluarga yang kurang harmonis. Lingkungan keluarga yang harmonis salah satunya  

ditunjukkan oleh keluarga dengan orangtua yang lengkap. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat kenakalan anak-anak lebih tinggi pada kelompok anak 

yang berorang tua tunggal, yaitu orang tua yang karena suatu hal mengalami cerai 

hidup. 

Perkawinan bagi penduduk Indonesia boleh dikatakan bersifat universal. 

Perbedaannya antara laki-laki dan perempuan adalah dalam usia perkawinan 

pertamanya. Kaum perempuan biasanya kawin pada usia yang lebih muda. Hal ini 

diduga karena norma yang berlaku dalam masyarakat serta kondisi sosial ekonomi 

penduduk. Perkawinan dapat dinyatakan sebagai pertemuan laki-laki dan perempuan 

dalam ikatan keluarga, dimana keduanya mempunyai karakteristik dan latar belakang 

sosial budaya yang berbeda. Dari sinilah terbentuk aturan-aturan yang harus 

disepakati kedua belah pihak, sehingga apabila terdapat ketidakcocokan bisa berbuntut 

kepada perceraian.  
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Tabel 3.12. 

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 

Jenis Kelamin 
Status Kawin 

 

Jumlah 

Belum Kawin Kawin Cerai 
 

     
 Laki-laki  36,82 60,61 2,58 100,00 

 Perempuan  27,41 63,84 8,75 100,00 

     
Total 32,19 62,20 5,61 100,00 

 
   

 
Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

 

Status perkawinan  penduduk di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014 

tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2013, status perempuan cerai 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, ini disebabkan perempuan relatif 

lebih sulit menjalin hubungan yang baru setelah bersetatus cerai baik itu cerai mati 

maupun cerai hidup. 

Umur perkawinan pertama seorang wanita mempengaruhi resiko melahirkan. 

Semakin rendah umur perkawinan pertama, semakin tinggi resiko yang dihadapi 

selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anaknya. Hal ini 

karena pada umumnya wanita muda memiliki rahim yang belum cukup matang untuk 

proses berkembangnya janin, dan belum memiliki mental yang kuat untuk 

menghadapi masa kehamilan/melahirkan. Disisi lain, semakin tinggi umur perkawinan 

pertama dari umur yang dianjurkan dalam program KB, juga semakin tinggi resiko 

yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan. 
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3.5.2 Penggunaan Alat Kontrasepsi 

Pemerintah berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk disamping 

meningkatkan kualitasnya, karena laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan cukup 

menyulitkan dalam peningkatan kualitas penduduk.. Pengendalian laju pertumbuhan 

penduduk berarti mengendalikan proses demografi terutama fertilitas dan mortalitas. 

Kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka kondisi yang diharapkan adalah 

menurunkan fertilitas dan mortalitas. 

Salah satu upaya mengendalikan tingkat fertilitas adalah penggunaan alat 

kontrasepsi.  Dengan penggunaan alat kontrasepsi pasangan usia subur dapat 

mengendalikan atau merencanakan jumlah anak dan secara tidak langsung 

menurunkan tingkat fertilitas. 

Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu dari sekian banyak variabel yang 

secara langsung berpengaruh terhadap tingkat fertilitas. Sementara itu kontribusi 

pemakaian kontrasepsi terhadap penurunan angka kelahiran tidak saja ditentukan oleh 

banyaknya pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi tetapi juga sangat 

dipengaruhi oleh kualitas pemakaiannya. Terkait dengan itu, selama ini program KB 

nasional memberikan prioritas pada pemakaian jenis kontrasepsi yang mempunyai 

efektivitas atau daya lindung tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. 

Selain itu sasaran pemakaian kontrasepsi juga lebih difokuskan pada pasangan usia 

subur muda (usia di bawah 30 tahun) dengan paritas rendah (jumlah anak paling 

banyak dua orang). Dengan meningkatnya pemakaian kontrasepsi yang efektif dan 

mempunyai daya lindung yang tinggi bagi pasangan usia subur muda paritas rendah 

diharapkan kontribusi pemakaian kontrasepsi terhadap penurunan angka kelahiran di 

Indonesia juga akan menjadi semakin besar. 
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Gambar 3.5. memperlihatkan prevalensi penggunan alat KB di Kabupaten 

Bandung Barat: 

Gambar 3.5. 

Prevalensi Penggunaan Alat KB di Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2014 

MOW; 1,23 MOP; 0,61
IUD; 6,71

Suntik; 64,36

Implan; 
2,28

Pil; 24,33

Lainnya; 0,48

Prevalensi KB

 
Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

Berdasarkan hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2014, sebagian 

besar akseptor KB di Kabupaten Bandung Barat adalah perempuan yang secara sadar 

mengikuti program KB. Karena empat dari lima akseptor KB memilih menggunakan 

suntik KB (64,36%) dan pil KB (24,33%). Seperti diketahui, bahwa penggunaan 

kedua alat KB tersebut membutuhkan kedisiplinan dan kesungguhan penggunanya. 

Penggunaan alat KB yang bersifat permanen dan berjangka waktu lama (MOP/MOW, 

IUD dan Implan) hanya sebesar 10,83 persen.  

 

3.6. Perumahan dan Lingkungan 

Menurut Azwar (1996) dan Mukono (2000) rumah berfungsi sebagai tempat 

untuk melepaskan lelah, tempat bergaul dan membina rasa kekeluargaan diantara 

anggota keluarga, tempat berlindung dan menyimpan barang berharga, dan rumah 
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juga merupakan status lambang sosial. Rumah yang layak huni harus memenuhi 

standar kesehatan agar penghuni rumah tersebut dapat terjamin kesehatannya. 

Tersedianya tempat tinggal/rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. 

Masalah perumahan tidak akan pernah berakhir selama manusia ada, mulai 

dari keadaan rumah iru sendiri sampai lingkungan dimana rumah itu berada. Selain 

permasalahan dari wujud rumahnya, permasalahan lain yaitu ketersediaan lahan, 

kemampuan masyarakat untuk membeli rumah, serta pemerintah yang belum bisa 

menyediakan rumah murah sesuai dengan permintaan bagi masyarakat yang 

berpenghasilan rendah (MBR). 

Kualitas perumahan dan fasilitas yang memadai akan memberi tingkat 

kenyamanan dan kesehatan kepada penghuni rumah tersebut. Semakin baik kondisi 

dan kualitas rumah yang ditempati menunjukkan semakin baik keadaan sosial 

ekonomi rumahtangga. Kondisi dan kualitas rumah/tempat tinggal penduduk 

menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumahtangga. Kualitas suatu rumah tinggal 

(akan ditentukan oleh lengkap tidaknya fasilitas pokok di suatu rumah. Fasilitas pokok 

yang penting agar suatu rumah tinggal menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali 

diantaranya dilihat dari kualitas bahan bangunan yang digunakan, faktor kesehatan, 

maupun fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu determinan kesejahteraan dapat dilihat dari luas lantai hunian. 

Standar WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa luas lantai rumah 

yang memenuhi kriteria rumah sehat adalah minimal luasnya 10 m2 per anggota 

keluarga. Semakin sempit luas lantai rumah semakin tidak sehat rumah tersebut. 

Beberapa jenis penyakit mudah saling tertularkan diantara sesama anggota rumah 

tangga karena sempitnya ruangan rumah. 
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Tabel 3.13. 

Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan 

di Kabupaten Bandung BaratTahun 2014 

Indikator % 

1. luas lantai  
<20    M

2 
3,46 

20-49 M
2
 54,22 

50-99 M
2
 34,53 

>100 M
2
 7,79 

2. Sumber penerangan:  
Listrik 99,68 

Selain Listrik 0,32 

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

 

Rumahtangga yang menempati rumah dengan Luas lantai kurang dari 20 m2 di 

Kabupaten Bandung Barat sebanyak 3,46 persen, sekitar 54,22 persen rumahtangga 

menempati rumah dengan luas lantai antara 20-49 m2, sekitar 34,53 persen 

menempati rumah dengan luas lantai 50 - 99 m2, dan mereka yang menghuni rumah 

dengan luas lantai diatas 100 m2 sebanyak 7,79 persen rumahtangga.  

Sumber penerangan di Kabupaten Bandung Barat hampir semuanya rumah 

tangga menggunakan listrik (99,68%). 

 

3.7 Pengeluaran Rumah Tangga 

Tingkat kesejahteraan rumah tangga  dapat diukur dari besarnya pendapatan 

yang diterima oleh rumah tangga. Namun dalam kenyataannya data pendapatan rumah 

tangga sangat sulit diperoleh sehingga sering didekati oleh pengeluaran untuk 

konsumsi rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi  rumah tangga dibedakan 

menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan pengeluaran untuk 

konsumsi bukan makanan. 
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Biasanya pengeluaran makanan dapat mencapai titik jenuh, sementara 

pengeluaran untuk non makanan hampir tidak terbatas. Tarik menarik antara dua 

pengeluaran tersebut, dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin 

besar pengeluaran untuk non makanan, berarti tingkat kesejahteraan semakin baik. 

Argumentasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan semakin 

kecil porsi pendapatan dibelanjakan untuk makanan. 

Menurut literatur, tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran 

untuk non makanan sudah lebih dari 60 persen. Oleh karenanya pola pengeluaran 

rumahtangga  mencerminkan besar atau kecilnya daya beli masyarakat.  Seiring 

dengan meningkatnya pendapatan, lambat laun akan terjadi penurunan porsi 

pendapatan yang dibelanjakan untuk komoditas makanan dan sebaliknya terjadi 

peningkatan  pada pengeluaran komoditas bukan makanan. Keadaan akan semakin 

jelas pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai 

titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatannya sebagian besar akan digunakan untuk 

barang bukan makanan, ditabungkan atau bahkan diinvestasikan.  

Gambar 3.6. 

Pola Pengeluaran Rumah Tangga  

di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2010 dan 2014 

 

56,56 56,37 54,54 54,16 53,19

43,44 43,63 45,46 45,84 46,81

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2010 2011 2012 2013 2014

Makanan Non Makanan
 

Sumber: Survei IPM Kabupaten Bandung Barat 2009 dan 2014 
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Hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 menunjukkan bahwa 

sebanyak 53,19 persen dari total pengeluaran rata-rata rumah tangga di Kabupaten 

Bandung Barat masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, sedangkan 

sisanya yaitu 46,81 persen dibelanjakan untuk pengeluaran bukan makanan. 

Dalam empat tahun terakhir tampak adanya pergeseran pola pengeluaran 

rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat meskipun sangat kecil. Kondisi ini 

ditunjukkan oleh adanya penurunan proporsi pengeluaran untuk makanan dan 

peningkatan proporsi pengeluaran untuk non makanan. 

. 
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IV. PENCAPAIAN IPM 

 
Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat 

digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya 

terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat 

non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik 

masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, 

sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat. 

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak 

digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh 

di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program 

pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga 

kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan 

oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. 

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam 

memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan 

penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam 

mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan 

oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan. 

Berikut adalah pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Bandung 

Barat tahun 2014. 
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4.1. IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 

Secara umum capaian pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat 

terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hasil penghitungan IPM 

berdasarkan data hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 

menunjukkan bahwa pencapaian IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 telah 

mencapai 74,92 yang terbentuk dari indeks kesehatan sebesar 73,88, indeks 

pendidikan sebesar 85,81 dan indeks daya beli sebesar 65,07. 

Tabel 4.1. 

IPM Kabupaten Bandung Barat dan Komponennya 

Tahun 2011-2014 
 

KOMPONEN 2011 2012 2013 2014 

(1) (3) (4) (5) (5) 

     

NILAI      

1. Angka Harapan Hidup (Tahun) 69,13 69,24 69,30 69,33  

2. Angka Melek Huruf (Persen) 98,35 98,41 98,48 98,50  

3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8,77 8,96 9,02 9,06  

4. Purchasing Power Parity (ribu Rupiah) 633,39 635,1 638,48 641,58  

     

INDEKS     

1. Indeks  Kesehatan 73,55 73,73 73,84 73,88 

2. Indeks Pendidikan 85,06 85,52 85,71 85,81 

3. Indeks Daya Beli 63,18 63,57 64,35 65,07 

     

IPM 73,93 74,28 74,63 74,92 

Sumber: BPS, Angka regional, diolah dari hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat 2011-2014 

 

Tabel 4.1. memperlihatkan perkembangan pencapaian IPM selama tahun 

2011-2014. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan juga terjadi pada seluruh 

komponen IPM setiap tahun.  Selama empat tahun terakhir nilai IPM Kabupaten 

Bandung Barat bergerak naik dari 73,93 pada tahun 2011 menjadi 74,92 pada tahun 

2014. Pergerakan yang sama juga terjadi pada ketiga indeks IPM dimana indeks 

kesehatan meningkat dari 73,55 pada tahun 2011 menjadi 73,88 pada tahun 2014, 
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indeks pendidikan meningkat dari 85,06 pada tahun 2011 menjadi 85,81 pada tahun 

2014, sedangkan indeks daya beli meningkat dari 63,18 pada tahun 2011 menjadi 

65,07 pada tahun 2014.  

Bila mengacu pada klasifikasi pembagian status IPM menurut UNDP 

sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 2, maka IPM Kabupaten Bandung Barat 

selama tiga tahun terakhir termasuk dalam kategori “tingkat menengah atas”, yakni 

kelompok daerah dengan nilai IPM berkisar antara 66 hingga 79. Adapun capaian 

masing-masing komponen IPM cukup bervariasi. Masih dalam periode waktu yang 

sama, status indeks kesehatan termasuk dalam kategori “tingkat menengah atas” 

(dengan capaian antara 66-79), status indeks pendidikan sudah masuk dalam 

kategori “tingkat atas”  dengan capaian di atas 80), sedangkan status indeks daya 

beli masih tergolong dalam kategori “tingkat menengah bawah” (dengan capaian 

antara 50-65). Meskipun indeks pendidikan termasuk dalam kategori tingkat tinggi, 

status indeks rata-rata lama sekolah (RLS) masih tergolong dalam kategori tingkat 

menengah bawah. Tingginya status indeks pendidikan dikarenakan tingginya indeks 

melek huruf (AMH) yang juga tergolong dalam kategori tingkat atas. 

Ketiga komponen IPM secara simultan meningkatkan pencapaian IPM setiap 

tahun. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas pembangunan manusia 

dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya beli penduduk beberapa tahun terakhir. 

Namun hal tersebut belum berarti bahwa kemajuan pembangunan manusia di 

Kabupaten Bandung Barat sudah cukup menggembirakan.  

Adanya campur tangan pemerintah pusat dan provinsi dalam pengambilan 

kebijakan pembangunan manusia dirasakan masih relatif besar. Pada indeks daya beli 

misalnya, perencana kebijakan di tingkat pemerintah kabupaten/kota seringkali 
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kesulitan menentukan program intervensi yang mampu mendongkrak kemajuan 

indeks tersebut secara signifikan. Hal ini lebih disebabkan karena kebijakan 

pengendalian inflasi harga-harga komoditi masih di bawah kendali pemerintah pusat, 

seperti kenaikan harga BBM, likuiditas perbankan dan permintaan pasar di luar 

wilayah, sementara pemerintah kabupaten hanya bisa mengendalikan ketersediaan 

(supply) komoditas di wilayahnya saja. 

 

4.2 Pencapaian IPM Kecamatan dan Perbandingannya 

Menyajikan angka IPM menurut kecamatan memungkinkan kabupaten dan 

kecamatan mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun 

disparitas antar daerah. Dengan mengetahui peta pembangunan manusia di semua 

kecamatan diharapkan setiap kecamatan dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan 

kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. 

Pencapaian IPM tahun 2014 tiap kecamatan secara umum mengalami 

peningkatan, namun masing-masing kecamatan mengalami besaran peningkatan yang 

berbeda.  Kecamatan yang memiliki IPM tertinggi masih tidak berubah dari tahun 

2014 yaitu Kecamatan Lembang yang mencapai 76,99, kemudian disusul Kecamatan 

Parongpong (75,71), dan Kecamatan Padalarang (75,45).  

Urutan terbawah masih diduduki oleh Kecamatan Rongga (68,84), Kecamatan 

Saguling (69,43) dan diurutan tiga terbawah adalah Kecamatan Cipongkor (69,91).  

Tiga kecamatan tersebut dibandingkan dengan  kecamatan lain yang ada di Kabupaten 

Bandung Barat termasuk kecamatan yang kurang dalam aksesibilitas sarana 

kesehatan, pendidikan dan ekonomi. 
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Gambar 4.1. 

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 
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Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun  2014 

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun 

yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup pada suatu 

umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang 

telah berhasil mencapai umur x pada tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang 

berlaku di lingkungan masyarakatnya. Sementara, Angka Harapan Hidup Saat Lahir 

(e0) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada 

suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (e0) inilah yang digunakan 

sebagai representasi dari dimensi kesehatan penyusun IPM. 

Pencapaian angka harapan hidup menurut kecamatan di Kabupaten Bandung 

Barat tahun 2014 dapat dilihat pada gambar 4.2.  Pada gambar tersebut terlihat 

perbedaan antar kecamatan.  Kecamatan Parongpong (70,29 tahun), Kecamatan 

lembang (69,58 tahun) dan Kecamatan Cililin (68,65 tahun) menjadi tiga kecamatan 
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yang memiliki AHH paling tinggi sementara Kecamatan Cipongkor (62,27 tahun) 

menjadi kecamatan dengan capaian AHH paling rendah. 

Angka harapan hidup (AH) adalah gambaran bidang kesehatan disuatu daerah, 

bila dihubungkan dengan paparan sebelumnya Kecamatan Cipongkor memiliki 

aksesibilitas kesarana kesehatan yang cukup sulit. 

Gambar 4.2. 

Pencapaian Angka Harapan Hidup Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 
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Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun  2014 

Keterbandingan antar komponen penyusun IPM akan dipaparkan dengan 

menggunakan gambar ke dalam 4 (empat) kuadran,  antara lain: 

1. Kuadran I menunjukan bahwa Kecamatan yang berada pada kuadran ini 

capaian IPM dan komponennya diatas capaian Kabupaten secara umum. 

2. Kuadran II menunjukan bahwa Kecamatan yang berada pada kuadran ini 

capaian IPM nya diatas capaian Kabupaten sementara komponennya berada 

dibawah capaian Kabupaten. 
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3. Kuadran III menunjukan bahwa Kecamatan yang berada pada kuadran ini 

capaian IPM dan komponennya dibawah capaian Kabupaten secara umum. 

4. Kuadran IV menunjukan bahwa Kecamatan yang berada pada kuadran ini 

capaian IPM nya dibawah capaian Kabupaten dan komponennya berada di atas 

capaian Kabupaten. 

Pebandingan capaian AHH dan IPM antara kecamatan dan Kabupaten 

Bandung Barat dapat terlihat pada gambar 4.3. Ada dua kecamatan yang capaiannya 

IPM dan AHH nya diatas Kabupaten Bandung Barat yaitu Kecamatan Parongpong 

dan Lembang.  Sedangkan tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Ngamprah, Padalarang 

dan Batujajar memiliki capaian IPM di atas Kabupaten Bandung Barat, namun 

capaian AHH nya di bawah Kabupaten Bandung Barat. 

Gambar 4.3. 

IPM dan AHH Kecamatan dibandingkan  dengan IPM dan AHH Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2014 
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Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

 

Sebelas kecamatan yang memerlukan perhatian serius dalam pembangunan 

bidang kesehatan, yaitu Kecamatan Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, Cipongkor, 
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Cililin, Cihampelas, Saguling, Cisarua, Cipatat, Cipeundeuy dan Cikalongwetan. 

Kecamatan-kecamatan tersebut capaian IPM dan AHH dibawah capaian Kabupaten 

Bandung Barat. 

Tersedianya pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang terjangkau oleh 

lapisan masyarakat pada hakekatnya merupakan tujuan yang ingin dicapai dari 

program pembangunan bidang pendidikan.  Indikator yang dapat menunjukan kualitas 

pendidikan diantaranya adalah angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah 

(RLS). 

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk dapat berkomunikasi adalah 

kemampuan membaca dan menulis. Hal ini merupakan ketrampilan minimum yang 

dibutuhkan penduduk dalam proses bermasyarakat, sehingga penduduk dapat berperan 

lebih aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, utamanya  di 

Kabupaten Bekasi. 

Tidaklah mengherankan, dengan posisi yang penting dari kemampuan  

membaca dan menulis ini, Angka Melek Huruf (AMH) dijadikan salah satu indikator 

penting untuk mengukur output pendidikan. Secara matematis, angka ini 

memperlihatkan rasio antara yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah 

penduduk di atas usia sepuluh tahun. 

Secara umum angka melek huruf di Kabupaten Bandung Barat sudah relatif 

bagus (98,50). Kecamatan Rongga memiliki capaian yang paling rendah (94,96%) dan 

jaraknya cukup jauh dari capaian Kabupaten Bandung Barat secara umum.  

Kecamatan ini perlu menjadi prioritas dalam penanganan yang lebih intensif untuk 

peningkatan angka melek huruf.  Langkah awal yang bisa dilaksanakan adalah 
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melakukan sensus buta huruf, sedangkan dari data yang terkumpul dapat ditentukan 

langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengentasan buta huruf tersebut. 

AMH 98,50 persen, berarti masih ada 1,50 persen penduduk berumur 15 tahun 

keatas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf apapun, atau dapat diartikan pula 

bahwa dari setiap 100 penduduk berumur 15 tahun keatas ada sekitar 2 orang yang 

buta huruf. 

Gambar 4.4. 

Pencapaian Angka Melek Huruf Penduduk Dewasa Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 

 

99,66 99,96 

99,07 

97,59 

95,03 

99,62 

98,81 

97,40 

99,92 

98,79 

96,51 

99,33 
99,97 

97,56 

98,33 
97,84 

98,50 

 92,00

 93,00

 94,00

 95,00

 96,00

 97,00

 98,00

 99,00

 100,00

 101,00

C
ili

lin

C
ih

am
p

el
as

Si
n

d
an

gk
er

ta

G
u

n
u

n
g 

H
al

u

R
o

n
gg

a

C
ip

o
n

gk
o

r

B
at

u
ja

ja
r

Sa
gu

lin
g

Le
m

b
an

g

P
ar

o
n

gp
o

n
g

C
is

ar
u

a

N
ga

m
p

ra
h

P
ad

al
ar

an
g

C
ip

at
at

C
ip

e
u

n
d

e
u

y

C
ik

al
o

n
g 

W
e

ta
n

AMH AMH Kabupaten

 
Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2014 

 

Kesulitan yang dihadapi untuk mencapai AMH 100 persen, adalah penduduk 

tua yang sudah sulit untuk diajarkan membaca dan menulis,  karena daya tangkap dan 

semangat belajar mereka sudah menurun. 

Gambar 4.5, menunjukan perbandingan antar kecamatan dalam pencapaian 

angka melek huruf (AMH). Dengan melihat capaian IPM dan AMH,  kecamatan-

kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan,  

sasuai dengan pembagian kuadran yang pernah diuraikan diatas.  Hal yang 
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memprihatikan ada 7 (tujuh) kecamatan terdapat di kuadran III, dimana capaian IPM 

dan AMH nya dibawah capaian Kabupaten Bandung Barat yaitu: Kecamatan 

Gununghalu, Rongga, Cikalongwetan, Cisarua, Saguling, Cipatat, dan Cipeundey. 

Gambar 4.5 

IPM dan AMH Kecamatan dibandingkan  dengan IPM dan AMH Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2014 
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Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

Kesungguhan pemerintah kabupaten untuk sesegera mungkin mengentaskan 

semua masyarakat dari berbagai ketertinggalan pengetahuan yang disebabkan 

ketidakmampuan membaca dan menulis tentunya sangat diperlukan, terutama pada 7 

(tujuh) kecamatan yang termasuk golongan dengan AMH dibawah AMH kabupaten.  

Diperlukan adanya terobosan untuk pemberantasan buta huruf pada penduduk usia 

lanjut.  Usia yang kita pahami memiliki keterbatasan dalam daya ingat dan motivasi. 

Salah satu program pembangunan bidang pendidikan, adalah pendidikan dasar 

sembilan tahun. Usaha untuk mendukung tercapainya pendidikan dasar sembilan 

tahun telah dilakukan,  baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  

Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014 secara umum telah mencapai pendidikan 
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dasar yang cukup baik dengan capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 

9,06 tahun. 

Hal yang perlu dicermati adalah kecamatan yang tingkat RLS nya masih 

dibawah rata-rata kabupaten. Pemerataan fasilitas pendidikan berkualitas baik, dan 

menekan angka putus sekolah dapat menjadi prioritas peningkatan RLS. 

Gambar 4.6. 

Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2014 
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Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2014 

Gambar 4.7, pada kuadran I yaitu,  Kecamatan Batujajar, Ngamprah, dan 

Lembang merupakan 3 (tiga) kecamatan dengan capaian IPM dan RLS tahun 2014 

diatas capaian Kabupaten Bandung Barat secara umum.  Pada kuadran IV yaitu,  

Kecamatan Cililin dan Cihampelas adalah kecamatan dengan IPM di bawah capaian 

Kabupaten Bandung Barat namun memiliki rata-rata lama sekolah di atas Kabupaten 

Bandung Barat.  Sedangkan 9 (sembilan) kecamatan pada kuadran III yang 

memerlukan perhatian khusus dalam hal pencapaian tingkat pendididikan yaitu, 

Kecamatan Sindangkerta, Gununghalu, Cipongkor, Rongga. Saguling, Cikalongwetan, 
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Cipeundeuy, Cipatat dan Cisarua. Kecamatan-kecamatan tersebut capaian IPM dan 

RLS nya dibawah capaian Kabupaten Bandung Barat. 

Gambar 4.7. 

IPM dan RLS Kecamatan dibandingkan  dengan IPM dan RLS Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2014 
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Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

 

Salah satu kendala utama mengejar akselerasi pencapaian IPM Kabupaten 

Bandung Barat adalah masih rendahnya kemampuan daya beli (PPP) masyarakat. 

Kecamatan Lembang manjadi kecamatan tertinggi pencapaian kemampuan daya beli 

yaitu Rp. 661.550,- kemudian disusul Kecamatan Padalarang (Rp. 659.50,-) dan 

Kecamatan Ngamprah (Rp. 657.430,-). Sedangkan kecamatan yang masyarakatnya 

memiliki kemampuan daya beli terendah adalah Kecamatan Gununghalu yang hanya 

mencapai Rp. 631.610,-. 
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Gambar 4.8. 

Pencapaian Kemampuan Daya Beli Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Bandung BaratTahun 2014 
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Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2014 

Pada gambar 4.9., kuadran III,  ada 8 (delapan) kecamatan yang pencapaian 

IPM dan PPP nya dibawah Kabupaten Bandung Barat yaitu, Kecamatan Sindangkerta, 

Rongga, Saguling, Cisarua, Cipeundeuy, Cililin, Cihampelas dan Gununghalu. Pada 

kuadran I ada 5 (tiga) kecamatan IPM dan PPP nya berada diatas capaian Kabupaten 

Bandung Barat, yaitu Kecamatan lembang, Padalarang, Parongpong, Batujajar dan 

Ngamprah.  Sedangkan pada kuadran IV yaitu, Kecamatan Cikalongwetan, Cipongkor 

dan Cipatat adalah tiga kecamatan yang memiliki capaian IPM dibawah Kabupaten 

Bandung Barat namun PPP berada diatas Kabupaten Bandung Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat 

 

 

 

PENCAPAIAN IPM 68 

Gambar 4.9. 

IPM dan PPP Kecamatan dibandingkan  dengan IPM dan PPP Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2014 
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Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2014 

Kondisi tersebut diatas menjadi tantangan segenap komponen masyarakat di 

Kabupaten Bandung Barat, untuk lebih bergiat mendorong terciptanya produktifitas 

ekonomi yang tinggi, terutama pada kecamatan-kecamatan yang diperkirakan akan 

cepat berkembang tetapi saat ini memiliki kemampuan daya beli minimum. Sehingga 

memberi nilai tambah bagi peningkatan kemampuan daya beli masyarakat di masa 

mendatang. Disparitas kemampuan daya beli masyarakat yang cukup tinggi antar 

kecamatan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, ikut memberi andil sulit 

terdongkraknya nilai daya beli masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, 

diperlukan sinergitas yang kuat dan menyeluruh, agar pemerataan hasil-hasil 

pembangunan, terutama di bidang ekonomi dapat berjalan lebih baik. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil penghitungan IPM Kecamatan dan Kabupaten Bandung Barat 

berdasarkan data hasil Survei IPM tahun 2014 menunjukkan bahwa pencapaian IPM 

Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 telah mencapai 74,92 yang terbentuk dari 

indeks kesehatan sebesar 73,88, indeks pendidikan sebesar 85,81 dan indeks daya beli 

sebesar 65,07. 

Dalam kurun waktu tahun 2011-2014 peningkatan juga terjadi pada seluruh 

komponen IPM setiap tahun.  Selama empat tahun terakhir nilai IPM Kabupaten 

Bandung Barat bergerak naik dari 73,93 pada tahun 2011 menjadi 74,92 pada tahun 

2014. Pergerakan yang sama juga terjadi pada ketiga indeks IPM dimana indeks 

kesehatan meningkat dari 73,55 pada tahun 2011 menjadi 73,88 pada tahun 2014, 

indeks pendidikan meningkat dari 85,06 pada tahun 2011 menjadi 85,81 pada tahun 

2014, sedangkan indeks daya beli meningkat dari 63,18 pada tahun 2011 menjadi 

65,07 pada tahun 2014.  

Ketiga komponen IPM secara simultan meningkatkan pencapaian IPM setiap 

tahun. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas pembangunan manusia 

dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya beli penduduk beberapa tahun terakhir, 

walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) untuk indeks pendidikan (86,45) dan indeks kesehatan 

(74,15), hanya indeks daya beli (64,66) yang mampu  melampaui target RPJMD. 
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Pencapaian IPM tahun 2014 tiap kecamatan secara umum mengalami 

peningkatan, namun masing-masing kecamatan mengalami besaran peningkatan yang 

berbeda.  Kecamatan yang memiliki IPM tertinggi masih tidak berubah dari tahun 

2014 yaitu Kecamatan Lembang yang mencapai 76,99, kemudian disusul Kecamatan 

Parongpong (75,71), dan Kecamatan Padalarang (75,45).  

Urutan terbawah masih diduduki oleh Kecamatan Rongga (68,84), Kecamatan 

Saguling (69,43) dan diurutan tiga terbawah adalah Kecamatan Cipongkor (69,91).  

Tiga kecamatan tersebut dibandingkan dengan  kecamatan lain yang ada di Kabupaten 

Bandung Barat termasuk kecamatan yang kurang dalam aksesibilitas sarana 

kesehatan, pendidikan dan ekonomi. 

 

5.2 Saran dan Rekomendasi 

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi dan saran untuk peningkatan 

Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, terutama 

peningkatan komponen-komponennya  adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Indeks Kesehatan 

Di bidang kesehatan, meskipun indikatornya yaitu Angka Harapan Hidup 

(AHH) secara umum mengalami sedikit peningkatan, namun AHH beberapa 

kecamatan berada jauh di bawah angka kabupaten. Angka Harapan Hidup determinan 

utamanya adalah Angka Kematian Bayi (AKB), tetapi secara luas AHH dipengaruhi 

oleh faktor pelayanan kesehatan, lingkungan, keturunan, dan perilaku.  Meskipun 

Angka Kematian Bayi (AKB) juga mengalami penurunan tiap tahun nya, tetap harus 

diperhatikan bahwa penurunan tingkat AKB dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

keluarga khususnya ibu dan perilaku hidup sehat. Intervensi pelayanan kesehatan  
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hendaknya diarahkan untuk memperbaiki faktor lingkungan dan memperbaiki perilaku 

masyarakat. Sisi pembangunan kesehatan dapat di prioritaskan pada peningkatan gizi 

serta kebersihan makanan, proses persalinan menggunakan tenaga medis dan 

kesadaran akan pentingnya lingkungan rumah yang bersih perlu terus ditingkatkan. 

Sejalan dengan beberapa target Millenium Development Goals (MDGs) 

yaitu penurunan tingkat kematian bayi, meningkatkan kesehatan ibu dan menjaga 

kelestarian lingkungan, maka diperlukan upaya-upaya dan kebijakan strategis antara 

lain : 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak antara lain dengan 

meningkatkan pemberdayaan POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) di 

kelurahan dan pemukiman warga, meningkatkan kualitas Bidan di Desa (BDD), 

dan  mensosialisasikan program jaminan persalinan (JAMPERSAL) dan Pekan 

Imunisasi Nasional (PIN) secara berkelanjutan. 

b. Peningkatan infrastruktur kesehatan (MCK, sanitasi yang layak, Puskesmas 

yang memadai). 

c. Alokasi anggaran bidang kesehatan dalam menunjang program-program 

peningkatan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian bayi, 

mendapatkan alokasi yang memadai. 

d. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama berkomitmen untuk menjaga dan 

menjamin kelestarian lingkungan yang sehat. 

 

2. Peningkatan Indeks Pendidikan  

Kenaikkan indeks pendidikan  yaitu  Angka Melek Huruf (AMH) dan 

Rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 98,50 dan 9,06 diharapkan dapat memacu 
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stakeholder bidang pendidikan untuk memberantas buta aksara secara lebih intensif, 

walaupun sedikit berada di bawah target RPJMD Kabupaten Bandung Barat sebesar 

98,55 dan 9,33.  

Berkaitan dengan kondisi indikator pendidikan tersebut, maka diperlukan 

upaya-upaya dan kebijakan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan bidang 

pendidikan  antara lain : 

a. Meningkatkan akses sarana pendidikan  khususnya di kecamatan/kelurahan 

yang belum/masih sedikit ketersediaan sekolah (SLTP/SLTA) dalam menunjang 

program wajib belajar 12 tahun. 

b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk tenaga pendidik dalam hal 

tata cara mendidik dan mengajar yang baik, dibarengi dengan pengawasan 

secara intensif dari pihak terkait. 

c. Transparansi dan akuntabilitas atas sasaran siswa penerima bantuan siswa 

miskin (Kartu Indonesia Pintar) dan dana bantuan yang telah diberikan oleh 

pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kepada sekolah agar dapat diawasi 

baik itu oleh masyarakat maupun pemerintah sehingga diharapkan tidak terjadi 

penyimpangan. 

d. Pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan agar lebih ditingkatkan. 

e. Program-program pendidikan informal serta luar sekolah (PLS) juga harus 

dikembangkan lebih memasyarakat, keberadaan SLTP terbuka, Kejar Paket A,B 

maupun C agar lebih diintensifkan. 
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3. Peningkatan Indeks Daya Beli  

Indeks daya beli mempunyai kontribusi yang paling besar dibandingkan 

dengan dua indikator lain dalam peningkatan  IPM di Kabupaten Bandung Barat tahun 

2014. Hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 menunjukkan bahwa 

sebanyak 53,19 persen dari total pengeluaran rata-rata rumah tangga di Kabupaten 

Bandung Barat masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, sedangkan 

sisanya yaitu 46,81 persen dibelanjakan untuk pengeluaran bukan makanan. 

Berkaitan dengan kondisi ekonomi tersebut maka diperlukan upaya-upaya 

pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan daya beli antara lain : 

a. Kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat harus terus dipertahankan dan 

ditingkatkan, salah satunya mendukung program pengentasan kemiskinan 

dengan mengawal pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu 

Perlindungan Sosial (KPS) agar tepat sasaran. 

b. Indikator makro ekonomi harus distabilisasi agar tidak mengganggu 

pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, khususnya harga-harga kebutuhan 

pokok. 

c. Pembukaan lapangan kerja baru dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif 

juga akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten 

Bandung Barat sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi dan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat.  

d. Pemerintah menjamin akses terhadap pemasaran produk dan pendanaan bagi 

usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi agar kelangsungan usaha tetap 

berjalan, sehingga diharapkan adanya pemerataan terhadap tingkat pendapatan 

masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. 
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e. Membuka wawasan  masyarakat untuk berjiwa entrepreneur, dengan 

mengadakan kegiatan seminar-seminar wirausaha. 

f. Meningkatkan  infrastruktur sarana transportasi dan infrastruktur pusat  kegiatan 

perekonomian (pasar tradisional/modern, UKM, Koperasi) agar dapat 

merangsang pertumbuhan usaha. 

 

 



 
 
 
 
 
 
Indeks Pembangunan Manusia  Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008  

 
 
 

Kesehatan Pendidikan Daya beli I P M 

Kecamatan 

AHH Indeks AMH MYS Indeks PPP Indeks Indeks Peringkat 
 
 

1 Cililin 68,11 71,85 99,00 8,70 85,34 558,49 59,74 72,31 5 
 

2 Cihampelas 67,73 71,22 99,27 8,72 85,56 557,96 59,61 72,13 7 
 

3 Sindangkerta 66,79 69,65 98,36 7,56 82,38 551,64 58,15 70,06 12 
 

4 Gunung Halu 65,20 67,00 96,53 7,20 80,36 554,33 58,77 68,71 13 
 

5 Rongga 62,75 62,91 93,93 6,03 76,01 549,79 57,73 65,55 15 
 

6 Cipongkor 60,67 59,45 98,95 6,28 79,92 564,00 61,01 66,79 14 
 

7 Batujajar 67,40 70,67 97,93 8,75 84,72 564,48 61,12 72,17 6 
 

8 Lembang 69,25 73,74 99,26 8,52 85,11 583,32 65,47 74,77 1 
 

9 Parongpong 70,22 75,36 97,97 8,17 83,46 563,95 61,00 73,27 2 
 

10 Cisarua 67,04 70,07 95,42 7,97 81,32 556,38 59,25 70,21 11 
 

11 Ngamprah 65,25 67,09 98,64 9,38 86,60 575,76 63,73 72,47 4 
 

12 Padalarang 66,64 69,39 99,33 8,39 84,86 582,43 65,27 73,17 3 
 

13 Cipatat 66,64 69,39 96,71 7,33 80,76 575,94 63,77 71,31 8 
 

14 Cipeundeuy 66,97 69,95 97,50 7,62 81,94 555,93 59,14 70,35 10 
 

15 Cikalong Wetan 67,63 71,05 96,91 6,80 79,72 566,98 61,70 70,82 9 
 
 
 

Bandung Barat 68,58 72,63 98,00 8,00 83,11 569,21 62,21 72,65 



 
 
 
 
 
 
Indeks Pembangunan Manusia  Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009  

 
 
 

Kesehatan Pendidikan Daya beli I P M 

Kecamatan 

AHH Indeks AMH MYS Indeks PPP Indeks Indeks Peringkat 
 
 

1 Cililin 68,23 72,06 99,01 8,71 85,37 564,74 61,18 72,87 5 
 

2 Cihampelas 67,73 71,22 99,28 8,73 85,59 563,65 60,93 72,58 7 
 

3 Sindangkerta 66,90 69,83 98,37 7,59 82,44 555,66 59,08 70,45 12 
 

4 Gunung Halu 65,35 67,25 96,55 7,23 80,44 556,70 59,32 69,00 13 
 

5 Rongga 63,03 63,38 93,95 6,06 76,11 555,51 59,05 66,18 15 
 

6 Cipongkor 61,00 60,00 98,96 6,32 80,02 569,14 62,20 67,41 14 
 

7 Batujajar 67,50 70,83 97,94 8,76 84,77 571,54 62,75 72,78 6 
 

8 Lembang 69,30 73,84 99,26 8,54 85,16 585,83 66,05 75,02 1 
 

9 Parongpong 70,22 75,37 97,98 8,19 83,53 570,12 62,42 73,77 2 
 

10 Cisarua 67,20 70,33 95,43 7,98 81,36 564,22 61,06 70,92 10 
 

11 Ngamprah 65,49 67,48 98,65 9,38 86,62 580,15 64,74 72,95 4 
 

12 Padalarang 66,74 69,56 99,33 8,41 84,91 584,16 65,67 73,38 3 
 

13 Cipatat 66,78 69,63 96,74 7,35 80,83 578,15 64,28 71,58 8 
 

14 Cipeundeuy 67,00 70,00 97,52 7,65 82,01 561,34 60,40 70,80 11 
 

15 Cikalong Wetan 67,65 71,09 96,93 6,84 79,82 569,01 62,17 71,02 9 
 
 
 

Bandung Barat 68,74 72,90 98,01 8,03 83,18 570,67 62,55 72,88 
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Indeks Pembangunan Manusia  Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010  

 
 
 

Kesehatan Pendidikan Daya beli I P M 

Kecamatan 

AHH Indeks AMH MYS Indeks PPP Indeks Indeks Peringkat 
 
 

1 Cililin 68,36 72,27 9,08 86,59 628,96 62,16 73,67 5 
 

2 Cihampelas 67,73 71,22 9,05 86,72 627,41 61,80 73,24 7 
 

3 Sindangkerta 67,01 70,02 7,90 83,54 619,81 60,04 71,20 12 
 

4 Gunung Halu 65,50 67,50 7,56 81,57 619,96 60,08 69,72 13 
 

5 Rongga 63,30 63,83 6,29 77,04 619,80 60,04 66,97 15 
 

6 Cipongkor 61,33 60,55 6,62 81,08 632,85 63,05 68,23 14 
 

7 Batujajar 67,59 70,98 9,15 86,03 635,86 63,75 73,59 6 
 

8 Lembang 69,36 73,93 8,90 86,37 648,20 66,60 75,64 1 
 

9 Parongpong 70,22 75,37 8,51 84,64 633,93 63,30 74,44 2 
 

10 Cisarua 67,36 70,60 8,28 82,43 628,55 62,06 71,70 10 
 

11 Ngamprah 65,72 67,87 9,86 88,08 643,91 65,61 73,85 4 
 

12 Padalarang 66,84 69,73 8,75 86,08 646,51 66,21 74,01 3 
 

13 Cipatat 66,92 69,87 7,64 81,87 641,50 65,05 72,26 8 
 

14 Cipeundeuy 67,03 70,05 7,96 83,11 624,94 61,23 71,46 11 
 

15 Cikalong Wetan 67,68 71,13 7,12 80,85 630,83 62,59 71,52 9 
 
 
 

Bandung Barat 68,85 73,08 98,32 8,34 84,08 632,53 62,98 73,38 



 
 
 
 
 

Indeks Pembangunan Manusia  Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011  
 
 
 

Kesehatan Pendidikan Daya beli I P M 

Kecamatan 

AHH Indeks AMH MYS Indeks PPP Indeks Indeks Peringkat 
 
 

1 Cililin 68,49 72,48 99,64 9,11 86,66 631,66 62,78 73,97 5 
 

2 Cihampelas 67,86 71,43 99,92 9,07 86,77 630,23 62,45 73,55 7 
 

3 Sindangkerta 67,12 70,20 99,02 7,95 83,69 622,72 60,71 71,53 12 
 

4 Gunung Halu 65,66 67,76 97,44 7,61 81,86 622,72 60,71 70,11 13 
 

5 Rongga 63,57 64,28 94,75 6,32 77,20 622,62 60,69 67,39 15 
 

6 Cipongkor 61,66 61,10 99,59 6,65 81,17 635,34 63,63 68,63 14 
 

7 Batujajar 67,69 71,14 98,65 9,17 86,15 638,41 64,34 73,88 6 
 

8 Saguling 62,61 62,69 97,17 6,48 79,19 628,98 62,16 68,01 15 
 

9 Lembang 69,42 74,03 99,91 8,93 86,45 652,10 67,50 76,00 1 
 

10 Parongpong 70,24 75,40 98,65 8,56 84,78 636,64 63,93 74,70 2 
 

11 Cisarua 67,52 70,87 96,16 8,34 82,65 630,96 62,62 72,05 10 
 

12 Ngamprah 65,95 68,25 99,28 9,91 88,22 647,22 66,38 74,28 4 
 

13 Padalarang 66,94 69,90 99,96 8,82 86,24 650,41 67,11 74,42 3 
 

14 Cipatat 67,07 70,12 97,43 7,68 82,02 644,80 65,82 72,65 8 
 

15 Cipeundeuy 67,06 70,11 98,23 8,01 83,29 627,82 61,89 71,76 11 
 

16 Cikalong Wetan 67,71 71,18 97,70 7,15 81,03 633,83 63,28 71,83 9 
 
 
 

Bandung Barat 69,13 73,55 98,35 8,77 85,06 633,39 63,18 73,93 



 
 
 
 
 

Indeks Pembangunan Manusia  Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012  
 
 
 

Kesehatan Pendidikan Daya beli I P M 

Kecamatan 

AHH Indeks AMH MYS Indeks PPP Indeks Indeks Peringkat 
 
 

1 Cililin 68,50 72,50 99,65 9,13 86,72 634,77 63,50 74,24 6 
 

2 Cihampelas 68,07 71,79 99,95 9,17 87,02 634,44 63,42 74,08 7 
 

3 Sindangkerta 67,23 70,38 99,04 8,02 83,85 626,46 61,58 71,94 12 
 

4 Gunung Halu 65,80 68,01 97,49 7,71 82,12 625,81 61,43 70,52 13 
 

5 Rongga 63,85 64,75 94,86 6,49 77,67 626,42 61,57 68,00 16 
 

6 Cipongkor 61,99 61,65 99,60 6,76 81,43 638,65 64,39 69,16 14 
 

7 Batujajar 67,79 71,32 98,75 9,27 86,42 642,19 65,21 74,32 5 
 

8 Saguling 62,92 63,20 97,23 6,63 79,55 632,54 62,98 68,58 15 
 

9 Lembang 69,48 74,13 99,91 9,02 86,66 654,99 68,17 76,32 1 
 

10 Parongpong 70,25 75,42 98,68 8,61 84,91 640,07 64,72 75,02 2 
 

11 Cisarua 67,78 71,30 96,34 8,52 83,15 634,74 63,49 72,65 9 
 

12 Ngamprah 66,18 68,64 99,29 9,98 88,37 650,83 67,21 74,74 3 
 

13 Padalarang 67,03 70,06 99,97 8,88 86,37 653,28 67,78 74,73 4 
 

14 Cipatat 67,14 70,24 97,48 7,73 82,16 647,73 66,49 72,96 8 
 

15 Cipeundeuy 67,09 70,15 98,27 8,07 83,45 630,88 62,60 72,07 11 
 

16 Cikalong Wetan 67,74 71,24 97,75 7,23 81,23 637,04 64,02 72,16 10 
 
 
 

Bandung Barat 69,24 73,73 98,41 8,96 85,52 635,10 63,57 74,28 



 
 
 
 
 

Indeks Pembangunan Manusia  Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013  
 
 
 

Kesehatan Pendidikan Daya beli I P M 

Kecamatan 

AHH Indeks AMH MYS Indeks PPP Indeks Indeks Peringkat 
 
 

1 Cililin 68,59 72,65 99,66 9,16 86,78 637,51 64,13 74,52 6 
 

2 Cihampelas 68,20 72,00 99,95 9,23 87,15 637,82 64,20 74,45 7 
 

3 Sindangkerta 67,30 70,49 99,06 8,10 84,04 629,65 62,32 72,28 12 
 

4 Gunung Halu 65,90 68,16 97,54 7,81 82,38 628,68 62,09 70,88 13 
 

5 Rongga 63,99 64,98 94,96 6,64 78,06 629,57 62,30 68,45 16 
 

6 Cipongkor 62,17 61,95 99,61 6,88 81,70 641,41 65,03 69,56 14 
 

7 Batujajar 67,91 71,52 98,81 9,32 86,58 645,15 65,90 74,66 5 
 

8 Saguling 63,06 63,43 97,33 6,74 79,86 636,08 63,80 69,03 15 
 

9 Lembang 69,54 74,23 99,91 9,10 86,82 658,15 68,90 76,65 1 
 

10 Parongpong 70,27 75,45 98,76 8,72 85,21 643,48 65,51 75,39 2 
 

11 Cisarua 67,90 71,49 96,44 8,60 83,41 637,71 64,18 73,03 9 
 

12 Ngamprah 66,32 68,87 99,31 10,01 88,45 653,97 67,94 75,09 3 
 

13 Padalarang 67,12 70,21 99,97 8,98 86,59 656,26 68,46 75,09 4 
 

14 Cipatat 67,24 70,39 97,54 7,82 82,40 650,65 67,17 73,32 8 
 

15 Cipeundeuy 67,14 70,24 98,30 8,13 83,60 633,82 63,28 72,37 11 
 

16 Cikalong Wetan 67,77 71,29 97,81 7,32 81,47 640,11 64,73 72,50 10 
 
 
 

Bandung Barat 69,30 73,84 98,48 9,02 85,71 638,46 64,35 74,63 



 
 
 
 
 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat  

 Tahun 2014  
 
 

Kesehatan Pendidikan Daya beli I P M 

Kecamatan 

AHH Indeks AMH MYS Indeks PPP Indeks Indeks Peringkat 

 

 

1 Cililin 68,65 72,74 99,66 9,19 86,85 640,41 64,80 74,80 7 

 

2 Cihampelas 68,29 72,14 99,96 9,29 87,29 641,34 65,02 74,82 6 

 

3 Sindangkerta 67,34 70,57 99,07 8,17 84,20 632,98 63,08 72,62 12 

 

4 Gunung Halu 65,95 68,25 97,59 7,89 82,60 631,61 62,77 71,21 13 

 

5 Rongga 64,07 65,11 95,03 6,75 78,36 632,88 63,06 68,84 16 

 

6 Cipongkor 62,27 62,11 99,62 6,98 81,92 644,31 65,70 69,91 14 

 

7 Batujajar 67,98 71,63 98,81 9,36 86,68 648,32 66,63 74,98 5 

 

8 Saguling 63,14 63,56 97,40 6,83 80,11 639,62 64,62 69,43 15 

 

9 Lembang 69,58 74,30 99,92 9,16 86,98 661,55 69,69 76,99 1 

 

10 Parongpong 70,29 75,49 98,79 8,80 85,41 646,55 66,22 75,71 2 

 

11 Cisarua 67,98 71,64 96,51 8,68 83,62 640,98 64,93 73,40 9 

 

12 Ngamprah 66,40 68,99 99,33 10,05 88,55 657,43 68,73 75,43 4 

 

13 Padalarang 67,19 70,31 99,97 9,06 86,79 659,65 69,25 75,45 3 

 

14 Cipatat 67,30 70,49 97,56 7,89 82,57 653,77 67,89 73,65 8 

 

15 Cipeundeuy 67,18 70,30 98,33 8,19 83,74 636,79 63,97 72,67 11 

 

16 Cikalong Wetan 67,81 71,35 97,84 7,39 81,65 643,22 65,45 72,82 10 
 
 
 

Bandung Barat 69,33 73,88 98,50 9,06 85,81 641,58 65,07 74,92 
 
 
 
 

I P M 2.011 2012 2013 2014*) 
 

Pusat 73,80 74,03 74,59 74,93 
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