
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan pembangunan antar wilayah masih merupakan masalah yang

dihadapi bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata

belum bisa diwujudkan dalam setiap rezim pemerintahan. Isu pembangunan

nasional pun semakin mengemuka setelah dunia memasuki era milenium.

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia mendeklarasikan Millenium

Development Goals (MDGs) yang berarti “Tujuan Pembangunan Milenium”.

Dalam deklarasi tersebut dihadiri oleh 189 negara anggota PBB di New York,

semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk

mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional

dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat

mendasar tentang pemenuhan hak asasi manusia, perdamaian, keamanan dan

pembangunan.

Namun, deklarasi tersebut belum bisa mengilhami pembangunan di

Indonesia. Pembangunan antar wilayah di Indonesia mengalami hambatan

dan tantangan. Masalah utama  pembangunan tersebut adalah masih tingginya

kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kesenjangan tersebut dapat dilihat

dari realisasi pembangunan yang sudah ada, dimana wilayah barat lebih baik
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dari pada wilayah timur, daerah pusat lebih baik dari pada daerah pinggiran,

wilayah perkotaan lebih baik dari pada wilayah kabupaten atau perdesaan.

Ketimpangan tersebut terlihat dari rata-rata indeks pembangunan manusia,

dimana 10 Provinsi dengan IPM terendah ada di kawasan timur. Fenomena

tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Sepuluh Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia Terendah di
Kawasan Timur Indonesia

No.

(1)

Provinsi

(2)

Indeks
Pembangunan

Manusia
(3)

Ranking
Nasional

(4)
1 Papua 65,36 33
2 Nusa Tenggara Barat 66,23 32
3 Nusa Tenggara Timur 67,75 31
4 Maluku Utara 69,47 30
5 Papua Barat 69,65 29
6 Kalimantan Barat 69,66 28
7 Sulawesi Barat 70,11 27
8 Kalimantan Selatan 70,44 26
9 Sulawesi Tenggara 70,55 25
10 Gorontalo 70,82 24

Sumber: Dokumen Sambutan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Bali, 30 Mei 2013 hal. 3-4.

Selain itu, jumlah penduduk miskin yang berada di desa lebih banyak dari

pada penduduk miskin yang ada di kota. Melihat data terbaru dari BPS

menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sebanyak 13,8 % penduduk yang hidup

di bawah garis kemiskinan berada di desa sedangkan penduduk yang hidup di

bawah garis kemiskinan di kota hanya 8,2 % (Badan Pusat Statistik, 2014

dimuat dalam http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-

ekonomi-makro/kemiskinan/item301 diakses pada tanggal 13 November

2015 Pukul 04.49 WIB). Fenomena disparitas pembangunan tersebut telah
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terjadi dalam jangka waktu yang lama dan telah melahirkan berbagai dugaan

bahwa kesenjangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya

perbedaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia

(SDM), perbedaan letak geografis, perbedaan kebudayaan dan juga akibat

kegagalan pemerintah yang tidak bisa mewujudkan pembangunan dan

kesejahteraan.

Fenomena disparitas pembangunan antar wilayah juga terjadi di berbagai

wilayah di dunia. Tidak hanya kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan

bahkan juga terdapat fenomena pembangunan yang berbanding terbalik

antara berbagai negara di dunia. Peristiwa konkrit yang dapat menjelaskan

fenomena tersebut diantaranya kesenjangan yang terjadi  di garis paralel 38

derajat Lintang Utara yaitu antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dua

negara yang lahir akibat ketegangan perang dunia II, dimana pada saat

kekaisaran Jepang menyerah kepada sekutu, Korea terbagi menjadi dua

dengan Korea Selatan berada di bawah kontrol Amerika Serikat, sementara

itu Korea Utara di bawah kontrol Rusia. Pasca berpisah menjadi dua negara

yang berbeda, kedua negara ini selalu mengalami konflik dalam segala bidang

yang terjadi sampai hari ini.

Kedua negara ini diibaratkan dua bayi kembar yang lahir bersama namun

tumbuh dan hidup dengan memilih jalan hidup yang sangat berbeda. Peneliti

menyebutkan demikian karena diketahui kedua negara ini secara geografis

berada dalam daratan yang sama, memiliki bahasa yang sama, bahkan

kebudayaan dan karakter penduduk yang sama. Karena diketahui pasca kedua
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negara ini berpisah, banyak juga keluarga yang harus berpisah dengan

anggota keluarganya yang lain akibat konflik kedua negara tersebut.

Namun, meskipun memiliki karakteristik yang sama dilihat dari geografi,

demografi dan kebudayaan, dua negara ini memiliki pembangunan dan

kesejahteraan  yang berbanding terbalik. Fenomena tersebut bisa dibuktikan

dengan ketimpangan insfrastruktur, dimana Korea Selatan pada malam hari

terlihat penuh dengan cahaya sedangkan Korea Utara terlihat sangat gelap

tidak ada cahaya. Fenomena tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Foto Satelit Korea Utara dan Korea Selatan pada Malam Hari
Sumber: Foto Satelit Google

Korea selatan memiliki kesejahteraan yang jauh berbeda dengan tetangganya

Korea Utara. Rakyat Korea Selatan memang memiliki taraf hidup yang

sejahtera hampir sejajar dengan masyarakat Portugal dan Spanyol atau

bahkan negara-negara di Scandinavia. Keadaan tersebut termanifestasi dalam

indeks pembangunan manusia Korea Selatan yang masuk dalam kategori
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negara sangat maju yaitu berada di urutan ke-12 di dunia dengan nilai indeks

pembangunan manusia 0.912.

Sementara itu kehidupan masyarakat Korea Utara memiliki kualitas hidup

yang sangat rendah, bahkan hampir sama dengan penduduk di kawasan

Afrika. Keadaan tersebut bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia

Korea Utara yang menduduki urutan sangat rendah yaitu urutan 174 di dunia

dengan nilai IPM 0,540. Kualitas kesehatan di Korea Utara juga sangat

rendah, terlihat dari rata-rata harapan hidup di Korea Utara sepuluh tahun

lebih pendek dari pada di Korea Selatan. (Laporan Indeks Pembangunan

Manusia UNDP, 14 Maret 2013 dimuat di

https://data.undp.org/dataset/Table-1-Human-Development-Index-and-its-

components/myer-egms diakses pada tanggal 13 November 2015 Pukul 05.00

WIB).

Tidak hanya di Korea Utara, fenomena kesenjangan kesejahteraan juga terjadi

di belahan bumi lainnya, yaitu berasal dari benua Amerika tepatnya di

Meksiko. Dua buah kota yaitu Nogales dan Sonora yang merupakan dua buah

kota bertetangga namun memiliki kehidupan yang sangat berbeda.

Pendapatan per kapita rata-rata warga di Nogales kurang lebih hampir

$30.000 per tahun. Sebagian besar remaja lulus sekolah menegah. Angka

harapan juga cukup baik. Semua warga memeroleh layanan kesehatan, listrik,

jaringan telepon yang cukup. Setiap orang bisa berakativitas tanpa khawatir

dengan keselamatan jiwanya karena ada pemerintah yang menjamin

keselamatan dan kehidupan masyarakat. (United Nations Development
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Programme, 2013 dimuat dalam

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/human-

development-report-for-latin-america-2013-2014 diakses pada tanggal 13

November 2015 Pukul 05.03 WIB).

Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan kehidupan di Kota Sonora.

Meskipun hanya berjarak beberapa meter saja namun kehidupan di Sonora

sangat memerihatinkan. Rata-rata pendapatan penduduknya hanya sepertiga

dari pendapatan penduduk Nogales. Sebagian besar warga di Sonora tidak

bisa merasakan kursi pendidikan bahkan banyak remaja yang tidak

bersekolah juga. Pelayanan kesehatan pun sangat minim, dilihat dari

tingginya angka kematian bayi.

Selain itu, masyarakat juga tidak bisa merasakan pelayanan publik

diantaranya listrik, jalan dan lain sebagainya. Angka kejahatan sangat tinggi,

sehingga setiap orang takut untuk beraktivitas. Korupsi juga sudah tumbuh

subur di dalam tubuh pemerintahan di Kota tersebut (United Nations

Development Programme, 2013 dimuat dalam

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/human-

development-report-for-latin-america-2013-2014 diakses pada tanggal 13

November 2015 Pukul 05.03 WIB).

Melihat berbagai fenomena yang terjadi di berbagai wilayah di dunia tersebut,

dugaan bahwa kesenjangan yang terjadi antar wilayah di dunia disebabkan

oleh geografi, SDA, SDM dan budaya sepertinya tidak benar. Fakta lain yang

menggugurkan dugaan tersebut terlihat jelas jika membandingkan Indonesia
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dan Singapura. Kesenjangan kesejahteraan kedua negara ini bisa dikatakan

merupakan sebuah anomali. Indonesia yang memiliki potensi sumber daya

alam yang sangat limpah ruah, bahkan meskipun setiap hari dieksploitasi

namun Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang.

Berbeda dengan Singapura, yang merupakan sebuah negara yang sama sekali

tidak memiliki sumber daya alam namun bisa menjadi negara adidaya di

kawasan Asia bahkan dunia. Terlihat dari indeks pembangunan manusia

Singapura yang tergolong sebagai negara dengan kesejahteraan sangat tinggi

yaitu menduduki peringkat ke-9 dunia sedangkan Indonesia berada di urutan

108 dan dunia tergolong sebagai negara dengan IPM menengah (Laporan

Indeks Pembangunan Manusia UNDP, 14 Maret 2013 dimuat di

https://data.undp.org/dataset/Table-1-Human-Development-Index-and-its-

components/myer-egms diakses pada tanggal 13 November 2015 Pukul 05.06

WIB).

Fenomena global tersebut ternyata juga terjadi di Indonesia. Tidak perlu

terlalu jauh mencari bukti empiris, dua provinsi di Pulau Sumatera Bagian

Selatan (Sumbagsel) tepatnya Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan juga

bisa menjelaskan fenomena tersebut. Sebagai dua provinsi yang bertetangga,

tentu kedua provinsi memiliki taraf kesejahteraan yang hampir sama. Karena

kedua provinsi ini berada di atas pulau yang sama, iklim yang sama,

demografi yang hampir sama, bahkan rumpun bahasa yang hampir sama.

Namun fakta membuktikan tidak demikian. Provinsi Sumatera Selatan jauh

lebih sejahtera dari pada Provinsi Lampung. Dapat dilihat melalui indeks
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pembangunan manusia Provinsi Lampung yang masih di bawah Provinsi

Sumatera Selatan yaitu dengan nilai 72,89. Sedangkan Sumatera Selatan

memiliki IPM di atas rata-rata nasional dengan nilai 74,36 (Badan Pusat

Statistik, 2013).

Lampung sebagai pintu masuk Pulau Sumatera dari Pulau Jawa tentu saja

memiliki keuntungan besar dalam hal letak strategis. Tentu saja Lampung

memiliki potensi untuk lebih sejahtera dibandingkan Sumsel, namun harapan

tersebut tidak terbukti. Lampung dinyatakan sebagai provinsi termiskin kedua

di pulau Sumatera setelah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, bahkan

predikat tersebut didapatkan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan

sebagian besar angka kemiskinan itu berasal dari Kabupaten Lampung Barat.

Bahkan menurut data teranyar sebesar 45,39% penduduk Lampung berada di

bawah garis kemiskinan. Sedangkan Sumsel sebagai daerah tetangga

mengalami kemajuan yang begitu sangat pesat. Kemajuan tersebut dapat

dilihat dengan mudah, yaitu dengan indeks pembangunan manusia Sumsel

yang tergolong sebagai provinsi menengah dan pembangunan di berbagai

sektor yang sangat pesat (Badan Pusat Statistik, Januari 2014).

Temuan berbagi fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk

membandingkan kesejahteraan antar daerah di Provinsi Lampung. Peneliti

tertarik untuk membandingkan antara Kabupaten Lampung Barat dan

Kabupaten Pringsewu. Peneliti memilih Kabupaten Lampung Barat karena

kabupaten tersebut dalam satu dekade terakhir memiliki tren indeks

pembangunan manusia terendah diantara kabupaten lainnya, selain itu juga
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Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten penyumbang angka

kemiskinan terbesar untuk Provinsi Lampung.

Keadaan tersebut termanisfestasi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Lampung Barat yang menduduki peringkat terendah ketiga

dengan nilai 70,37, setelah Pesisir Barat dengan IPM 68,43 dan Mesuji

dengan IPM 68,79 dimana kedua kabupaten tersebut masih terbilang sebagai

daerah otonomi baru. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan

Kabupaten Pringsewu yang menempati urutan pertama sebagai kabupaten

paling sejahtera di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung dan

Kota Metro dengan IPM 73,23 (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung,

2014).

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Seluruh Kabupaten di Provinsi
Lampung Tahun 2009 - 2013

No

(1)

Kabupaten/Kota

(2)

Tahun

2009

(3)

2010

(4)

2011

(5)

2012

(6)

2013

(7)

1 Lampung Barat 68,83 69,28 69,72 70,17 70,37

2 Tanggamus 70,84 71,31 71,83 72,32 72,66

3 Lampung Selatan 69,51 70,06 70,53 70,95 71,25

4 Lampung Timur 70,2 70,73 71,26 71,64 72,14

5 Lampung Tengah 70,38 70,74 71,29 71,81 72,30

6 Lampung Utara 69,85 70,36 70,81 71,28 71,70

7 Way Kanan 69,46 69,92 70,43 70,84 71,08

8 Tulang Bawang 69,63 70,34 70,96 71,6 71,86

9 Pesawaran 69,43 69,77 70,3 70,9 71,25
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10 Pringsewu 71,74 71,97 72,37 72,8 73,22

11 Mesuji 67,06 67,49 67,98 68,3 68,79

12 Tulang Bawang
Barat

68,53 68,98 69,32 69,62 70,38

13 Pesisir Barat - - - - 68,43

14 Bandar Lampung 73,35 75,7 76,29 76,83 77,17

15 Metro 75,98 76,25 76,95 77,3 77,53

Lampung 70,93 71,42 71,94 72,45 72,87

Sumber : Badan Pusat Statitik Provinsi Lampung, 2013.
Rendahnya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Barat

tersebut, mengindikasikan ada beberapa masalah pembangunan di berbagai

bidang. Terutama pada bidang-bidang yang menjadi cakupan perhitungan

IPM, yaitu 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 harapan

hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan

digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator

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 layak.

Ketiga elemen tersebut menjadi kesatuan dalam indikator pembangunan

menurut Amartya Sen, yaitu pembangunan di daerah dikatakan berhasil jika

mampu menciptakan kebebasan politik, pemenuhan fasilitas ekonomi,

menciptakan kesempatan sosial, adanya jaminan transparansi dan jaminan
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keamanaan (Roline Scaink, 2013:14). Kelima indikator tersebut akan menjadi

acuan utama dalam membandingkan pembangunan Kabupaten Lampung

Barat dan Kabupaten Pringsewu, yang akhirnya akan termanifestasi dalam

indeks pembangunan manusia kedua kabupaten tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian

tentang “Analisis Pembangunan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten

Pringsewu (Studi Komparatif dari Perspektif Capability Approach Amartya

Sen)”, dengan penekanan fokus pada peran institusi ekonomi politik di

Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan pembangunan Kabupaten Lampung Barat

dan Kabupaten Pringsewu dilihat dari indeks pembangunan manusia?

2. Mengapa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pringsewu lebih

baik dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan pembangunan Kabupaten Lampung Barat

dan Pringsewu dilihat dari indeks pembangunan manusia;

2. Untuk mengetahui penyebab Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten

Pringsewu yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Lampung

Barat.
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D.  Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Sebagai instrumen untuk menguji teori capability approach Amartya

Sen;

b. Bagi civitas akademika sebagai perbendaharaan tambahan

pengetahuan mengenai perkembangan studi pembangunan di

Indonesia;

c. Sebagai tambahan pengetahuan tentang urgensi aspek kebebasan

dalam konsep pembangunan;

d. Bagi pemerintah daerah sebagai gagasan baru tentang konsep

kebebasan dan kemampuan manusia dalam pembangunan di tingkat

lokal.

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu agar menciptakan

pembangunan yang mengutamakan kebebasan agar tercipta

kesejahteraan.

b. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Barat dan Kabupaten Pringsewu agar mewujudkan pemerataan

pembangunan di daerah.

c. Bertambahnya pemahaman para stakeholder tentang pentingnya

peningkatan kualitas hidup masyarakat di dalam pembangunan.


