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Abstract 

This research seeks to analyze the factors that influences human development, specifically in 

the West Nusa Tenggara province. These factors are measured through the index of health, 

education (knowledge) and welfare (decent standard of living). The research method used is 

descriptive-qualitative. While the conceptual framework used as a knife of analysis is the 

concept of human development and the Human Development Index (HDI). The results of this 

research are that West Nusa Tenggara has a health index that is classified as experiencing 

development every year and classified as very good according to numbers and 

categorization, but considering to many obstacles, the health index in this province is still 

classified as moderate, especially when compared to other regions in Indonesia. From the 

education sector, in improving aspects of human quality in West Nusa Tenggara, there are 

still various challenges that are present in the process of increasing the human development 

index, such as the opinion of the community, especially parents about education that is 

considered less important, early marriages and inadequate qualifications of educators to the 

absence of economic support in supporting education itself. Meanwhile, the welfare 

dimension itself is still very far from being feasible, especially at the level of poverty which 

can lead to spill-over effects on other sectors. 
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Abstrak 

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan 

manusia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Faktor-faktor tersebut diantaranya 

diukur melalui indeks kesehatan, pendidikan (pengetahuan) serta kesejahteraan (standar 

hidup layak). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. 

Sedangkan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai pisau analisis adalah konsep 

pembangunan manusia serta indeks pembangunan manusia. Hasil dari penelitian ini adalah 

Nusa Tenggara Barat memiliki indeks kesehatan yang tergolong mengalami perkembangan 

setiap tahunnya dan tergolong sangat baik menurut angka dan kategorisasi, namun jika 

mengingat banyaknya hambatan maka indeks kesehatan di NTB masih tergolong sedang 

apalagi jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Dari sektor pendidikan, dalam 

meningkatkan aspek kualitas manusia di Nusa Tenggara Barat masih terdapat berbagai 

tantangan yang hadir dalam proses peningkatan indeks pembangunan manusianya, seperti 

anggapan masyarakat khususnya orang tua mengenai pendidikan yang dianggap kurang 

penting, pernikahan dini yang banyak terjadi dan kurang memadainya kualifikasi tenaga 

pendidik hingga pada tidak adanya dukungan ekonomi dalam menunjang pendidikan itu 

sendiri. Sedangkan pada dimensi kesejahteraan sendiri masih sangat jauh dari kata layak 

terutama pada tingkat kemiskinan yang bisa mengakibatkan spill-over effect terhadap sektor 

lain. 

 

Kata Kunci : Nusa Tenggara Barat, Kesehatan, Pendidikan, Standar Hidup Layak. 
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Pendahuluan 

Pembangunan manusia merupakan hal yang sangat krusial dalam mengukur 

baik atau tidaknya kualitas manusia di suatu wilayah. Nusa Tenggara Barat jika 

dibandingkan dengan yang lain masih berada pada urutan 29 dari 34 Provinsi yang 

tersebar di Indonesia dilihat dari kualitas pembangunan manusia nya. Hal ini berarti 

Nusa Tenggara Barat masih atau sedang berada pada angka rendah tahap 

pembangunan di daerahnya. Secara tidak langsung ini menjadi permasalahan yang 

harus di tingkatkan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan ma 

nusia dapat dikatakan berhasil jika kemajuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dapat 

terpenuhi kebutuhannya. Pembangunan di daerah adalah usaha dari Pemerintah 

Daerah dalam memajukan masyarakat nya agar menjadi makmur dan sejahtera 

terutama dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat (dalam 

hal ini standar hidup yang layak). 

Meskipun demikian, jika dilihat dari statistik yang dikeluarkan oleh Badan 

Pusat Statistik Daerah menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan dari tahun ketahun yakni pada 

tahun 2019, IPM provinsi NTB sebesar 68,14 kemudian pada tahun 2020 mencapai 

68,25 persen. Hal diatas dibuktikan dengan adanya angka Usia Harapan Hidup (UHH) 

berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018 sampai dengan 2020 di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang mana pada tahun 

2018 hingga 2020, UHH Perempuan di Nusa Tenggara Barat meningkat dari 63,88 

menjadi 64,63 tahun sedangkan untuk Laki-laki meningkat dari 67,75 menjadi 68,39 

tahun (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019).    Angka Usia 

Harapan Hidup (UHH) ini merepresentasikan salah satu indikator yang digunakan 

sebagai salah satu upaya pembangunan manusia dalam dimensi kesehatan. Juga UHH 

ini merefleksikan usia hidup dan ukuran status kesehatan secara umum. Indikator ini 

kemudian nantinya akan memberikan gambaran terkait hasil keseluruhan kegiatan 

pembangunan manusia dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. 

Dimensi umur panjang dan hidup sehat ditentukan oleh Usia Harapan Hidup 

penduduk, dimana semakin tinggi nilai usia Harapan Hidup yang dicapai oleh suatu 

wilayah maka semakin tinggi derajat pelayanan kesehatan yang ada di wilayah 

tersebut, oleh karena itu Usia Harapan Hidup sebagai tolak ukur umur panjang dan 
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hidup sehat sangat penting karena menentukan bagaimana rata-rata usia hidup yang di 

tempuh oleh penduduk dalam suatu wilayah yang tentu saja berdampak besar dalam 

pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2012). 

Selain dimensi kesehatan, pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam 

proses pembangunan manusia terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendidikan 

yang baik dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk memberikan 

dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat dari mulai pemerataan sampai dengan 

kualitas yang dibutuhkan dalam pendidikan. Seperti pemerataan jumlah sekolah di 

setiap daerah sampai dengan kualitas sekolah di setiap daerah dari mulai siswa, tenaga 

pengajar, buku-buku dan juga kualitas tempat sekolah. Hal ini yang menjadi salah satu 

hal yang mendukung proses pembangunan manusia. Semakin baik pendidikan di suatu 

daerah maka semakin meningkat indeks pembangunan manusia di daerah tersebut. 

Indeks pembangunan manusia di NTB terkait dengan pendidikan masih sangat kurang, 

rendahnya motivasi untuk belajar dan tingginya keinginan putus sekolah menjadi 

tantangan bagi pemerintah daerah NTB untuk meningkatkan IPM, khususnya di sektor 

pendidikan. Karena  pembangunan manusia tentu saja akan menambah kesejahteraan 

hidup yang lebih banyak bagi masyarakat NTB, jika semuanya dengan rata mengakses 

pendidikan maka kualitas hidup dan sumber daya manusia tidak akan menjadi 

hambatan lagi untuk mencapai indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi.  

Determinan penting lainnya yang menjadi tolak ukur baik atau tidaknya tingkat 

pembangunan manusia di suatu daerah adalah kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini 

diukur dari standar hidup yang layak, tingkat kemiskinan dan lain sebagainya. Nusa 

Tenggara Barat sejauh ini masih pada tahap pertumbuhan untuk mengurangi 

kemiskinan dan terbukti berada di urutan 9 dari 10 besar provinsi yang menahan laju 

kemiskinan dengan baik. Salah satu hambatan utama Pemerintah Daerah dalam upaya 

menekan angka kemiskinan adalah pada permasalahan Upah Minimum Provinsi 

(UMP). Dimana pada sidang yang membahas tentang upah minimum, Pemerintah 

Daerah melalui Dewan Pengupahan memutuskan besaran nilai UMP NTB pada tahun 

2021 sama dengan besaran UMP NTB pada tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp. 2.18 

juta (Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

2020). Artinya tidak ada upaya peningkatan UMP yang signifikan. Maka dari itu, 

tulisan ini berupaya untuk memberikan sajian analisis mengenai faktor atau 

determinan apa saja yang secara signifikan mempengaruhi upaya pembangunan 

manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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Metode penelitian 

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tahap 

pengumpulan data yang sifatnya sekunder dari berbagai literatur, seperti artikel jurnal, 

hasil penelitian kajian, dan sumber lainnya yang kebanyakan berasal dari internet 

(data, berita, webpage dan lain sebagainya). Namun juga disajikan gambar dan tabel 

statistik dari dokumen yang diterbitkan lembaga dan instansi pemerintah sebagai data 

pendukung validitas penelitian. 

Hasil dan Pembahasan 

Dimensi Kesehatan 

 Indikator Umur Panjang Dan Hidup Sehat 

Secara garis besar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai 

ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu 

kesehatan (umur panjang dan sehat), Pendidikan (pengetahuan), dan kehidupan yang 

layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan usia harapan hidup waktu lahir. 

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang 

dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Dibandingkan dengan kondisi di Indonesia 

secara umum, Usia Harapan Hidup Provinsi NTB terlihat jauh tertinggal. Dilihat dari 

kondisi UHH provinsi NTB di tahun 2020 masih belum bisa mencapai UHH Indonesia 

yang telah mencapai 69,81 tahun Sehingga, terlihat bahwa harus ada upaya yang lebih 

untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat Provinsi NTB secara umum. 

Tabel 1. Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi NTB Tahun 2018-2020. 

Kabupaten/Kota 
Usia Harapan Hidup Saat Lahir

 (UHH) (Tahun) 

   

 2018 2019 2020 

Kabupaten Lombok 

Barat 66,16 66,64 66,94 

Kabupaten Lombok 

Tengah 65,59 65,99 66,21 
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Kabupaten Lombok 

Timur 65,33 65,74 65,97 

Kabupaten 

Sumbawa 66,90 67,31 67,54 

Kabupaten Dompu 
66,20 66,60 66,82 

Kabupaten Bima 
65,71 66,11 66,33 

Kabupaten 

Sumbawa Barat 67,34 67,80 68,07 

Kabupaten 

Lombok Utara 66,50 66,92 67,17 

Kota 

Mataram 71,24 71,59 71,76 

Kota Bima 69,84 70,20 70,38 

Nusa Tenggara 

Barat (Rata-rata) 

 

65,87 

 

66,28 

 

66,51 

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019) 

Berdasarkan  data  diatas,  Usia  Harapan  Hidup  (UHH)  pada  Kabupaten 

Lombok Barat pada rentang tahun 2018 mencapai angka hanya 66,16 hingga tahun 

2020 mengalami kenaikan sampai pada angka 66,94. Kemudian, pada Kabupaten 

Lombok Tengah pada tahun 2018 hanya mencapai angka 65,59 dan meningkat pada 

tahun 2019 mencapai 65,99 dan semakin meningkat hingga 2020 pada angka 66,2. 

Selanjutnya, Kabupaten Lombok Timur UHH pada rentang waktu 2018 mencapai 

angka 65,33 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 65,74 dan semakin meningkat 

pada tahun 2020 mencapai angka 65,97. Pada Kabupaten Sumbawa UHH pada tahun 

2018 mencapai angka 66,90, lalu meningkat pada tahun 2019 mencapai 67,31 dan 

semakin meningkat pada tahun 2020 hingga 67,54. 

Selanjutnya pada Kabupaten Dompu pada tahun 2018 mencapai angka 66,20 

semakin meningkat pada tahun 2019 mencapai angka 66,60 dan meningkat pada tahun 

2020 hingga mencapai angka 66,82. Selanjutnya, pada wilayah Kabupaten Bima pada 

tahun 2018 UHH mencapai angka 65,71 pada tahun 2019 meningkat menjadi 66,11 

dan semakin meningkat pada tahun 2020 hingga mencapai angka 66,33. Selanjutnya, 

di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2018 mencapai angka 67,34 tahun 
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2019 meningkat mencapai 67,80 dan semakin meningkat pada tahun 2020 hingga 

mencapai 68,07. Sedangkan, pada wilayah Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2018 

UHH mencapai 66,50 semakin meningkat hingga pada angka 66,92 pada tahun 2019, 

dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sampai pada 67,17. Sedangkan pada Kota 

Mataram UHH nya sangat tinggi dibandingkan Kota/Kabupaten lainnya, pada tahun 

2018 Kota Mataram mencapai angka 71,24 semakin meningkat pada tahun 2019 

mencapai angka 71,59 dan semakin meningkat pada tahun 2020 mencapai angka 

71,76. Sedangkan untuk Kota Bima UHH pada tahun 2018 mencapai angka 69,84, dan 

tahun 2019 mencapai 70,20 dan semakin meningkat pada tahun 2020 hingga mencapai 

angka 70,38. Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 mencapai 65,87 semakin 

meningkat pada tahun 2019 hingga 66,28 dan meningkat lagi hingga mencapai hingga 

66,51. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas kesehatan 

masyarakat NTB berdasarkan indikator umur panjang dan hidup sehat dalam rentang 

waktu tahun 2018-2020 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. 

Kenaikan yang signifikan ini tidak terlepas dari upaya penindaklanjutan upaya 

Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan di NTB. Upaya ini 

terejawantahkan dari program Generasi Emas NTB (GEN) 2025 sebagai program 

terpadu yang bertujuan membentuk SDM yang berkualitas di provinsi NTB sejak 

awal. Pembentukan SDM yang berkualitas tidak bisa dilakukan oleh satu ataupun 

beberapa sektor pembangunan, melainkan harus serentak dalam suatu keadaan yang 

sinergis. Begitu pula dengan pembentukan sejak awal SDM ini merupakan proses 

yang berkelanjutan dalam siklus hidup masyarakat, maka kesatuan tadi merupakan 

continuum of care dari program-program yang tertuju  pada SDM dini. Umumnya, 

program ini bertujuan untuk melahirkan SDM Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sehat, 

cerdas dan berprestasi pada tahun yang ditargetkan yaitu tahun 2025. Tujuan khusus 

program GEN 2025 ini ialah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya anak-anak NTB dan memberikan pelayanan yang terpadu 

dan berkelanjutan untuk anak-anak NTB. Adapun sasaran dari program GEN 2025 ini 

antara lain, anak remaja usia 13 hingga 18 tahun; pasangan usia subur; ibu hamil/ 

bersalin sampai anak berusia 2 tahun; balita dan anak pra-sekolah; anak usia sekolah 

yaitu dari usia 7 hingga 12 tahun (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Nusa Tenggara Barat, 2017). 

 Indikator Pembangunan Kesehatan Masyarakat 

Disamping dari indikator Usia Harapan Hidup (UHH), diharapkan bahwa 
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pembangunan manusia dalam dimensi kesehatan tidak hanya mengupayakan agar 

penduduk dapat mencapai usia hidup yang lebih panjang, namun juga sehat serta tidak 

bergantung pada orang lain. Maka dari itu disusun lah Indikator Pembangunan 

Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebagai salah dua indikator kesehatan yang dengan 

mudah dan dapat langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. 

Serangkaian indikator kesehatan ini baik secara langsung maupun tidak dapat berperan 

dalam meningkatkan umur harapan hidup yang panjang serta hidup sehat. IPKM ini 

berperan sebagai suatu alat monitor keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat 

melalui penentuan peringkat provinsi dan kabupaten/kota serta dapat dimanfaatkan 

dalam pembuatan dasar perencanaan program pembangunan kesehatan di 

kota/kabupaten, penyusunan bahan advokasi provinsi maupun kota/kabupaten ke 

pemerintah pusat agar terpacu untuk memperbaiki peringkat dengan melakukan 

prioritas program kesehatan melalui sumber dayanya serta dijadikan sebagai salah satu 

kriteria dan pertimbangan dalam menentukan alokasi dana bantuan kesehatan dari 

pusat ke provinsi atau kota/kabupaten dan dari provinsi ke kota/kabupaten (Dinas 

Komunikasi, Informatika dn Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019).  

Jumlah indikator yang digunakan dalam IPKM ini dikelompokkan dan 

digabungkan ke dalam 7 sub-indeks, antara lain, sub-indeks kesehatan balita; sub-

indeks kesehatan reproduksi; sub-indeks pelayanan kesehatan; sub-indeks perilaku 

kesehatan; sub-indeks penyakit tidak menular (PTM); sub- indeks penyakit menular 

(PM); dan sub-indeks kesehatan lingkungan (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan , 2019).  

Gambar 1. Grafik Angka IPKM Provinsi di Indonesia Tahun 2018 

 

Sumber: (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,  2019). 
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Pada gambar di atas, yakni grafik peringkat IPKM 2018 berdasarkan provinsi, 

terlihat jelas bahwa posisi tertinggi ditempati oleh Bali dan posisi terendah ditempati 

oleh Papua.  

Gambar 2. Grafik Nilai IPKM Dan Nilai Sub Indeks IPKM Provinsi NTB 

Tahun 2013 dan 2018. 

Sumber: (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan , 2019) 

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai IPKM Provinsi Nusa Tenggara 

Barat mengalami kenaikan yang cukup baik, dari 0,5236 pada tahun 2013 menjadi 

0,6190 pada tahun 2018. Sub-indeks kesehatan balita mengalami kenaikan dari 0,6256 

pada tahun 2013 menjadi 0,6759 pada tahun 2018. Hal ini juga berlaku pada sub-

indeks kesehatan reproduksi, dimana sub-indeks ini naik dari 0,4728 pada 2013 

menjadi 0,5811 pada tahun 2018. Sub- indeks pelayanan kesehatan juga mengalami 

kenaikan, meskipun tidak sebesar dua sub-indeks sebelumnya, dimana nilai sub-indeks 

pelayanan kesehatan pada 2013 adalah 0,4426 dan naik menjadi 0,4574 pada 2018. 

Kemudian pada sub-indeks perilaku kesehatan mengalami kenaikan yang cukup tinggi 

dimana pada 2013 nilai sub-indeks ini adalah 0,3222 kemudian meningkat pada 2018 

menjadi 0,4651. 

Dari ketujuh sub-indeks, satu-satunya yang mengalami penurunan sub-indeks 

Penyakit Tidak Menular. Dimana pada tahun 2013 nilai sub-indeks ini adalah sebesar 

0,6602 dan menjadi 0,5098 pada tahun 2018, dimana hal ini berarti kondisi memburuk 

pada indikator penyusunan sub-indeks Penyakit Tidak Menular. Berikutnya adalah 

sub-indeks Penyakit Menular, dimana nilai sub-indeks ini adalah yang tertinggi yaitu 

0,8890 pada tahun 2018, dimana pada tahun 2013 nilai sub-indeks ini 0,7255. Nilai 

sub indeks yang terakhir adalah Kesehatan Lingkungan, nilai sub indeks ini adalah sub 

indeks yang mengalami peningkatan tertinggi dari 0,4163 di tahun 2013 menjadi 
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0,7550 di tahun 2018. Yang mana hal ini berarti bahwa kondisi membaik pada 

indikator penyusun sub-indeks kesehatan lingkungan. 

 

 Infrastruktur Kesehatan 

Kesiapan fasilitas kesehatan di provinsi NTB dapat dilihat dari sarana 

pelayanan yang ada, yang mana sarana pelayanan kesehatan tersebut terdiri dari 

Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pengelola Rumah Sakit Umum di provinsi NTB tahun 2019, jumlah 

kepemilikan da pengelolaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Jumlah Kepemilikan dan Pengelolaan Rumah Sakit di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 

 
Dari tabel tersebut, maka dapat dilihat terdapat 32 rumah sakit yang mana 

tercatat dari segi kepemilikan 18 rumah sakit umum yang dimiliki oleh pemerintah 

sedangkan 14 lainnya merupakan Rumah Sakit milik Swasta. 

Penyebaran rumah sakit ini masih belum merata, karena secara umum Rumah 

Sakit tersebut berada di Pulau Lombok, sedangkan di Bima, Dompu, dan Sumbawa 

masih dapat digolongkan dalam wilayah yang sulit menjangkau Rumah Sakit. 

Sedangkan sarana Puskesmas dan jaringannya di provinsi NTB tahun 2019 

berjumlah 169 yang mana 139 puskesmas rawat inap dan 30 Puskesmas non-rawat 

jalan. Adapun jumlah Puskesmas di provinsi NTB tahun 2018-2019 dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini. 
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tabel 3. 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat penambahan jumlah Puskesmas di 

Kabupaten Lombok Tengah yang mana secara umum adalah puskesmas rawat inap. 

Puskesmas rawat inap merupakan puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan 

fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik dalam hal tindakan operatif 

maupun rawat inap sementara. Adapun puskesmas dibantu oleh jaringannya yakni 

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Sarana produksi dan distribusi kefarmasian di provinsi NTB terdapat 2 

buah industri obat tradisional, empat buah pedagang besar farmasi, 349 apotek, 4 

apotek PRB, 84 toko obat dan tiga toko alat kesehatan. 

Kemudian Sarana Rumah Sakit dengan kemampuan pelayanan gawat darurat 

level 1 di NTB sebanyak 32 rumah sakit. 

Kemudian ada tenaga kesehatan yang merupakan setiap orang yang 

mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau 

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang mempunyai kewenangan 

dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki yakni seperti tenaga medis, tenaga farmasi, 

keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitarian, tenaga gizi, dan lain 

sebagainya. Presentase jenis tenaga kesehatan di provinsi NTB tahun 2019 dapat 

dilihat pada data di bawah ini. 
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Gambar 3. 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tenaga perawat sebanyak 42,23% dan 

sebanyak 25,12% dari tenaga kesehatan yang ada di provinsi NTB. Data tenaga medis 

dokter umum provinsi NTB pada tahun 2019 sebanyak 933 orang, tenaga medis 

spesialis sebanyak 605 orang dan tenaga medis dokter gigi sebanyak 194 orang. Hal 

ini ini menunjukkan bahwa NTB merupakan provinsi yang masih jauh dari target rasio 

yang telah ditetapkan secara nasional. Tenaga keperawatan di provinsi NTB tahun 

2019 sebanyak 7.368, tenaga ini juga masih dibawah target rasio yang telah 

ditetapkan. Tenaga kesehatan masyarakat yang ada di provinsi  NTB tahun 2019 

sebanyak 380 orang, sama halnya seperti tenaga yang lain yang mana tenaga ini juga 

masih jauh dibawah rasio yang telah ditetapkan. Tenaga teknik biomedia untuk 

laboratorium medik berjumlah 625 orang dan tenaga kefarmasian sebanyak 804 orang. 

Secara umum tenaga kesehatan dalam fasilitas pelayanan kesehatan di provinsi Nusa 

Tenggara Barat jika diukur dari rasio yang ditetapkan oleh Kepmenko dapat dikatakan 

tergolong rendah dari provinsi provinsi lainnya di Indonesia karena rata-rata tenaga 

kesehatan di NTB masih dibawah rasio yang telah ditetapkan. 

 

DIMENSI PENDIDIKAN (PENGETAHUAN) 

Indeks pembangunan manusia di NTB terkait dengan pendidikan masih sangat 

kurang yang kebanyakan disebabkan oleh rendahnya motivasi untuk belajar dan 

tingginya keinginan putus sekolah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah NTB 

untuk meningkatkan IPM. Karena pembangunan manusia tentu saja akan menambah 
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kesejahteraan hidup yang lebih banyak bagi masyarakat NTB, jika semuanya dengan 

rata mengakses pendidikan maka kualitas hidup dan sumber daya manusia tidak akan 

menjadi hambatan lagi untuk mencapai indeks pembangunan manusia yang lebih 

tinggi. Perlunya kesadaran dan partisipasi tidak hanya dari pemerintah tetapi juga 

seluruh masyarakat yang harus saling bersinergi untuk mencapai kualitas hidup 

terlebih lagi pendidikan yang lebih maju di NTB. Hal ini dibuktikan dengan indeks 

pembangunan manusia Provinsi NTB masih berada dibawah rata-rata di Indonesia 

secara umum. 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan 

indikator dimensi pendidikan (pengetahuan) untuk menghitung IPM. Rata-rata lama 

sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 25 

tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan harapan lama sekolah 

merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun 

ke atas dimasa yang akan datang (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

2020). 

Gambar 4. Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Provinsi NTB dan Nasional tahun 2010-2019. 

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020) 

 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, rata-rata lama sekolah terus mengalami 

peningkatan, baik di Provinsi NTB maupun di Indonesia secara umum. Namun rata-

rata lama sekolah di Provinsi NTB masih di bawah ratarata lama sekolah di Indonesia 

secara umum. Pada grafik di atas, terlihat bahwa peningkatan RLS Nasional 

cenderung lebih landai dibandingkan peningkatan RLS Provinsi NTB. Ini adalah 

indikasi bahwa peningkatan RLS Sekolah di NTB sejak 2010 cukup progresif. RLS 
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Provinsi NTB pada tahun 2010 hanya sebesar 5,73 tahun, yang artinya rata-rata 

penduduk NTB yang berusia 25 tahun ke atas hanya menjalani pendidikan formal 

selama 5 tahun 9 bulan atau tidak sampai dengan lulus pendidikan di jenjang Sekolah 

Dasar. Kemudian pada tahun 2019, RLS Provinsi NTB meningat hingga mencapai 

7,27 tahun. Artinya, pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah penduduk yang berusia 

25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal adalah selama 7 tahun 3 bulan 

atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMP. Capaian ini masih jauh dari 

program wajib belajar 12 tahun yang menjadi program nasional yang telah 

dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Melihat 

kondisi ini, pemerintah masih harus berupaya   lebih keras dalam membangun 

pendidikan di Provinsi NTB (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

2020). 

Gambar 5. Grafik Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Provinsi NTB dan Nasional tahun 2010-2019. 

 

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020 

 

Sama halnya dengan RLS, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi NTB dan 

Nasional terus mengalami peningkatan. Namun berbeda dengan RLS, HLS Provinsi NTB 

lebih tinggi dibandingkan Nasional. Di tahun 2010, harapan lama sekolah penduduk NTB 

sebesar 11,66 tahun yang artinya rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan 

formal di tahun 2010 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11 tahun 8 bulan atau tidak 

sampai dengan lulus SMA. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah penduduk NTB menjadi 

sebesar 13,48 tahun yang artinya ratarata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan 

formal di tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 tahun 6 bulan atau 

setara dengan sedang menempuh pendidikan Diploma II. Hal ini berarti dalam kurun waktu 

8 tahun, harapan lama sekolah di Provinsi NTB meningkat sebanyak 1 tahun 10 bulan. 
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Gambar 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan 

Beberapa Provinsi serta Nasional 

 

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020) 

 

Pada tahun 2019, capaian APS pada kelompok umur 7-12 tahun di beberapa provinsi 

dan di Indonesia secara umum tidak berbeda jauh, yaitu hampir mencapai 100 persen. APS 

Provinsi NTB untuk kelompok umur 7-12 tahun adalah sebesar 99,46 persen, yang artinya 

ada hampir seluruh penduduk umur 7-12 tahun di Provinsi NTB yang sedang bersekolah. 

Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali namun masih lebih tinggi 

dibandingkan kondisi di Indonesia secara umum. 

Pada kelompok umur 13-15 tahun, capaian APS Provinsi NTB merupakan yang 

tertinggi dibandingkan capaian Provinsi Bali, NTT, dan Indonesia pada umumnya. APS 

pada kelompok umur 13-15 tahun mulai menunjukkan sedikit perbedaan capaian pada 

beberapa wilayah meskipun nilainya masih cukup tinggi. APS Provinsi NTB pada kelompok 

umur 13-15 tahun adalah sebesar 97,92 persen. Artinya, ada sebanyak 2 persen penduduk 

umur 13-15 tahun di Provinsi NTB yang tidak bersekolah. Capaian APS pada kelompok 

umur 16-18 tahun menunjukkan perbedaan capaian yang cukup berbeda pada beberapa 

wilayah. Capaian APS Provinsi NTB pada kelompok umur ini adalah sebesar 77,51 persen. 

Artinya masih ada sekitar seperempat penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi NTB yang 

tidak bersekolah pada tahun 2019. 

Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali namun masih lebih tinggi 

dibandingkan kondisi di Indonesia secara umum. Sedangkan capaian APS pada kelompok 

umur 19-24 tahun mulai menujukkan perbedaan yang cukup variatif dan bahkan capaiannya 

sangat rendah jika dibandingkan dengan APS pada kelompok umur lainnya. APS Provinsi 

NTB pada kelompok umur 19-24 tahun adalah sebesar 25,59 persen. Artinya hanya sekitar 
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seperempat penduduk umur 19- 24 tahun di Provinsi NTB yang sedang bersekolah pada 

tahun 2019. Meskipun capaian Provinsi NTB ini masih lebih tinggi dibandingkan capaian 

Indonesia secara umum, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali 

dan NTT. Pembangunan yang terus dilakukan pemerintah NTB di bidang Pendidikan, 

sepatutnya dapat meningkatkan minat dan partisipasi bagi para generasi muda untuk terus 

mengenyam pendidikan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi NTB 

menjadi lebih baik lagi. Pendidikan adalah pondasi dasar yang akan menentukan kokoh atau 

tidaknya pilar pembangunan suatu daerah. 

Berangkat dari hal tersebut, pemerintah daerah berupaya untuk menyediakan 

fasilitas pendidikan mengingat fakta bahwa minat baca masyarakat NTB yang masih 

sangat rendah menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Tentu saja hal tersebut 

merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah agar 

minat baca atau literasi masyarakat NTB dapat meningkat. Oleh karena itu, pemerintah 

menyediakan fasilitas pendidikan seperti membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah 

terpelosok yang ada di NTB. 

Kemudian pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pendidikan kepada 

masyarakat NTB juga mengikutsertakan NGO. NGO berperan penting sebab NGO 

sering kali melaksanakan tugasnya dengan cara terjun langsung ke lapangan 

memberikan penyuluhan dan juga berinterkasi secara langsung terkait dengan 

pendidikan. NGO memiliki peran yang sangat penting, sebab pemerintah tidak bisa 

menjangkau semua tugasnya sendiri dan membutuhkan bantuan dari yang lain. Disini 

NGO berperan untuk menggantikan BAPPEDA dalam memberikan bantuan terhadap 

sekolah-sekolah di bawah kabupaten/kota guna menghindari adanya intervensi dari 

pemerintah provinsi. 

 

DIMENSI KESEJAHTERAAN (STANDAR HIDUP LAYAK) 

Standar hidup layak merupakan dimensi ketiga pembangunan IPM yang 

dirumuskan melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan atau Purchasing 

Power Parity (PPP) yang memberikan gambaran kemampuan daya beli. Daya beli 

merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya ke dalam bentuk 

barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga riil antar wilayah 

sehingga bisa berbeda-beda antar wilayah. Untuk itu perlu dibuat standarisasi sehingga 

kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan (Badan Pusat 
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Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020). 

Gambar 6. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Provinsi NTB dan Nasional Tahun 

2010-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020) 

Sejak tahun 2010 hingga 2019, pengeluaran per kapita yang disesuaikan, baik 

di NTB maupun Indonesia, semakin meningkat walaupun secara umum NTB masih 

dibawah masyarakat Indonesia secara umum. Pada tahun 2010 pengeluaran masyarakat 

NTB adalah sebesar 8,7 juta rupiah per orang per tahun. Nilai ini meningkat menjadi 

10,6 juta rupiah per orang per tahun pada tahun 2019. Artinya, dalam kurun waktu 10 

tahun terakhir kemampuan daya beli masyarakat di NTB meningkat hampir mencapai 2 

juta rupiah per orang. Sedangkan pengeluaran masyarakat Indonesia pada tahun 2019 

secara umum telah mencapai Rp11,30 juta rupiah per kapita per tahun. Jika 

dibandingkan antara pengeluaran per kapita dengan PDRB per kapita di Provinsi NTB 

pada tahun 2019 masih terpaut jauh. PDRB per kapita Provinsi NTB pada tahun 2019 

adalah sebesar 26,17 juta rupiah. Hal ini tentu tidak mengherankan karena PDRB per 

kapita belum tentu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan pengeluaran 

per kapita menggambarkan kemampuan ekonomi penduduk di Provinsi NTB secara 

umum. 

Disamping pengeluaran per kapita daerah, komponen yang diberikan oleh BPS 

NTB untuk mengukur seberapa jauh peningkatan standar hidup layak di NTB salah 

satunya adalah tingkat kemiskinan (poverty) yang menjadi permasalahan pelik hingga 

saat ini, baik di daerah, nasional, regional, bahkan global. 

Berdasarkan data dari Badan Pustik Statisika (BPS) Provinsi Nusa Tenggara 

Barat mengenai Kemiskinan dan Pembangunan Manusia pada tahun 2016-2020, Garis 

kemiskinan yang berkategori rupiah, kapita atau bulan terus meningkat di Nusa 

Tenggara Barat, dimana dari data badan pustik statistika membedakan jumlah 

kemiskinan yang ada di perkotaan dan dipedesaan. Dimana pada tahun 2016 pada 

bulan maret diperkotaan jumlah kemiskinan mencapai 

343.580 dan pada tahun 2020 pada bulan maret meningkat sebesar 417.730 

dan untuk wilayah dipedesaan jumlah kemiskinan dari tahun ketahun juga meningkat 

sama halnya dengan di perkotaan akan tetapi tingkat kemiskinan yang ada diperkotaan 
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lebih tinggi dari pada yang ada didesa dimana dilihat dari data BPS data kemiskinan 

pada tahun 2016 bulan maret untuk wilayah perdesaan sebesar 326.656 dan meningkat 

pada tahun 2020 pada bulan maret mencapai 393.218. 

Jumlah Penduduk Miskin (ribu) di Nusa Tenggara Barat berdasarkan data yang 

sudah diberikan oleh Badan Pustik Statistika yang memberikan data tentang jumlah 

penduduk miskin pada tahun 2016-2020. Jumlah penduduk miskin ini dibedakan 

menjadi dua yaitu data tentang kemiskinan yang ada di perkotaan dan di pedesaan. 

Dalam data BPS mengenai penduduk miskin yang ada di kota sangat signifikan kadang 

naik dan kadang turun dimana pada tahun 2016 bulan maret jumlah penduduk miskin 

sebesar 385,22 ribu dan pada bulan maret 2020 turun menjadi 368,43 ribu. Dari data 

tersebut bisa dilihat bahwa tingkat penduduk miskin yang ada diperkotaan naik turun 

dari tahun ketahun dan tidak stabil. Tingkat penduduk miskin yang ada dipedesaan jika 

dilihat dari data setiap tahun jumlah penduduk miskin sedikit berkurang setiap tahun 

dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin pada bulan Maret sebesar 419,23 ribu 

dan tahun 2020 jumlah penduduk miskin menurun sampai 345,45 ribu. 

 

Gambar 7. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2016-

2020 
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Di tingkat Kota/Kabupaten yang ada di NTB (Lombok Barat, Lombok Tengah, 

Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota 

Mataram dan Kota Bima), Berdasarkan data BPS mengenai penduduk miskin 

dibedakan menjadi tiga klasifikasi sebagai berikut: 

 Penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) 

dimana setiap Kabupaten/Kota mempunyai angka kemiskinan yang 

berbeda. Garis kemiskinan pada tahun 2020 mengalami kenaikan 

dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 berjumlah 404.941 

rupiah/kapita/bulan, sedangkan di tahun 2019 sebesar 384.880 

rupiah/kapita/bulan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah masih belum 

optimal dalam mengurangi garis kemiskinan di NTB. 

 Berdasarkan jumlah penduduk miskin (ribu) yang ada di Kota/Kabupaten 

Nusa Tenggara Barat dari data BPS tersebut bisa dijabarkan tentang 

jumlah penduduk miskin yang ada di Nusa Tenggara Barat pada bulan 

maret 2020 mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2019. Dimana 

pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebesar 713,89 ribu, sedangkan 

pada tahun 2019 sebesar 735,96 ribu. Hal ini membuktikan bahwa terjadi 

penurunan jumlah penduduk miskin di NTB, namun penurunan ini tidak 

terlalu signifikan. Sehingga diperlukan upaya lebih lagi oleh pemerintah 

agar dapat menekan  jumlah penduduk miskin di NTB. 

 Berdasarkan presentase penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2019 

dan 2020. Tercatat bahwa persentase penduduk miskin di NTB menurun 

sebanyak 0,59 persen. Dimana pada tahun 2020 persentase penduduk 

miskin sebesar 13,97 persen. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 14,56 

persen. Jadi hal ini membuktikan bahwa persentase penduduk miskin di 

NTB menurun, meskipun tidak terlalu signifikan dan hanya 0,59 persen 

saja. Oleh sebab itu, pemerintah mesti memberikan perhatian lebih kepada 

masyarakat NTB yang masih belum terlepas dari kemiskinan. 
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 Gambar 8. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota 

di NTB Tahun 2020 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan diatas, secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pembangunan manusia di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat secara khusus, diantaranya adalah diukur melalui 

dimensi kesehatan, pendidikan (pengetahuan), dan kesejahteraan (standar hidup 

layak). Dimana dalam hal ini, Nusa Tenggara Barat memiliki indeks kesehatan yang 

tergolong mengalami perkembangan setiap tahunnya dan tergolong sangat baik 

menurut angka dan kategorisasi, namun jika mengingat banyaknya hambatan maka 

indeks kesehatan di NTB masih tergolong sedang apalagi jika dibandingkan dengan 

daerah lain di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, sektor kesehatan butuh 

pengembangan dan perbaikan baik dari segi regulasi maupun pelayanan. Terutama 

dengan adanya pembangunan kesehatan berkelanjutan yang tidak merata di seluruh 

daerah di NTB, salah satu contohnya seperti tidak meratanya persebaran tenaga dokter 

di setiap daerah. 

Dalam dimensi pendidikan (pengetahuan), terlepas dari bukti adanya perkembangan 

pada angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) tiap 

tahunnya, namun dalam meningkatkan aspek kualitas manusia di NTB masih terdapat 

berbagai tantangan yang hadir dalam proses peningkatan indeks pembangunan 

manusianya. Pada bidang pendidikan khususnya, provinsi NTB mengalami dan 

menghadapi berbagai permasalahan terkait pendidikan, seperti anggapan masyarakat 

khususnya orang tua mengenai pendidikan yang dianggap tidak penting, pernikahan 

dini yang banyak terjadi, kurang dan tidak meratanya fasilitas yang memadai ke 

seluruh wilayah guna menunjang pendidikan, dan kurang memadainya kualifikasi 

tenaga pendidik hingga pada tidak adanya dukungan ekonomi dalam menunjang 
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pendidikan itu sendiri. 

Kemudian dalam kaitannya dengan taraf hidup yang ingin di capai, NTB  

diharapkan dapat mencapai standar hidup masyarakat yang layak dan mandiri dalam 

hal ini mandiri yang dimaksud adalah, dimana masyarakat telah memiliki 

perekonomian yang bagus dan layak sehingga tidak terlalu banyak bergantung kepada 

pemerintah selain itu juga sangat menekankan pada aspek kemiskinan dengan 

ekspektasi tidak lebih rendah dari rata-rata nasional mengingat masyarakat NTB masih 

sangat jauh dari segi kesejahteraan yang tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap 

faktor-faktor lain, seperti pendidikan, kesehatan. Juga aspek kemiskinan ini 

merupakan suatu aspek yang sifatnya bisa mengakibatkan spill-over effect, dimana 

apabila suatu daerah telah menjadi daerah yang dikategorikan sebagai daerah miskin, 

maka daerah tersebut tidak dapat memaksimalkan kesehatannya. Begitu pula dengan 

aspek pendidikan yang juga terganggu, dilihat dari banyaknya anak putus sekolah 

akibat dari aspek kemiskinan ini. Maka dari itu apabila segala aspek telah terganggu, 

maka kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat juga akan sangat sulit untuk 

dicapai. 
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