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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

 Pembangunan nasional maupun daerah yang berkelanjutan memerlukan 

perencanaan yang berkualitas. Setidaknya perencanan yang berkualitas tersebut 

meliputi: 1) dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh 

masyarakat baik saat ini dan antisipasi ke depan, 2) efektif, dimana perencanaan 

dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan kepada 

prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan pentahapan pencapaian hasil; 3) 

komprehensif, yang diindikasikan oleh adanya sinergitas dan konsistensi 

perencanaan. Sinergitas dapat dilihat dari sejauhmana integrasi dan sinkronisasi 

perencanaan baik antar sektor, antar level pemerintahan, maupun pemangku 

kepentingan. Sedangkan konsisten menegaskan bahwa perencanaan perlu menjaga 

keberkelanjutan selama periode perencanaan baik jangka panjang, jangka 

menengah dan tahunan, sehingga diharapkan dapat menuntaskan penyelesaian 

masalah atau target capaian perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 

tertentu; 4) Partsipatif, dimana proses perencanaan harus melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan sehingga diperoleh hasil yang baik dan rasa memiliki; 5) 

transparan dan akuntabel, dimana perencanaan menganut prinsip keterbukaan dan 

menerapkan pendekatan keadilan dan pemerataan. Selain itu, perencanaan disusun 

dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan 

dalam pegendalian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

 Perencanaan pembangunan harus secara berkelanjutan menuntaskan 

permasalahan dan tantangan pembangunan. Kabupaten Lumajang sebagai salah 

satu pemerintah daerah di Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas 

perencanaan pembangunan guna menyelesaikan berbagai permasalahan 

pembangunan. Permasalaahn pembangunan yang utama di Kabupaten Lumajang 

antara lain tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan wilayah, dan 
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pembangunan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Selain itu, 

penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kuantitas dan 

kualitas infrastruktur menjadi bagian dari tantangan dalam meningkatkan daya 

saing dan kemandirian daerah. 

 Permasalahan dan tantangan pembangunan akan mampu terjawab dengan 

diawali oleh perencanaan pembangunan daerah yang baik, terarah dan tepat 

sasaran. Perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah telah diatur 

melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah 

Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah 

daerah untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan, salah 

satunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun dengan memperhatikan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan provinsi. 

 Selanjutnya kewajiban daerah dalam menyusun dokumen perencanaan 

seperti RPJPD juga diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004     pasal 

150 yang menyebutkan bahwa :  

1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan 

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan nasional.  

2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan 

kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah.  

3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

disusun secara berjangka meliputi :  

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJP 

daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi 

dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;  

b. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  yang selanjutnya 

disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang 
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penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan 

RPJM nasional;  

c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan 

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan 

program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat 

daerah dan program kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja 

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;  

d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disebut RKPD 

merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas  

pembangunan  daerah,  rencana  kerja  dan pendanaannya, baik yang 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana 

Kerja Pemerintah; dan  

e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 

huruf b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

 Untuk mendukung kualitas dokumen RPJPD diperlukan masukan dari 

berbagai stakeholder khususnya dari dunia akademisi. Didalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri  Nomor 54 Tahun 2010 juga telah dikemukakan peran akademisi 

untuk memberi masukan pada berbagai isu strategis daerah dalam perumusan 

RPJPD. Naskah akademik atau pertimbangan akademis merupakan bahan utama 

dalam menyusun peraturan tentang perencanaan daerah. Keberadaan naskah ini 

sangat diperlukan untuk membentuk peraturan daerah agar peraturan yang 

dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan 

masyarakat.  

 Penggunaan pertimbangan akademis dalam proses pembentukan peraturan 

daerah dimaksudkan agar peraturan yang akan dibuat tidak menyalahi secara 

yuridis formal maupun tuntutan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, pertimbangan 

akdemis dalam reviee dokumen yang disusun ini salah satunya untuk 

meningkatkan kualitas peraturan daerah dalam hal ini mengenai RPJPD 

Kabupaten Lumajang 2005 – 2025. Dalam laporan ini juga akan mengarahkan 

bagaimana RJPPD Kabupaten Lumajang diarahkan agar terintegrasi antara 
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rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan 

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah  serta 

sesuai dengan  dinamika perkembangan daerah dan nasional yang berprinsip: 

partisipatif, transparan, akuntabel responsif, efisien, efektif, berkeadilan dan 

berkelanjutan serta tunduk pada keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya. 

Dengan demikian, Naskah Akademik memiliki posisi yang strategis dalam proses 

penyusunan peraturan daerah mengenai RPJPD tahun 2005-2025 yang tepat guna, 

komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan paraturan daerah.  

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

 Maksud dari kegiatan ini dalah untuk melakukan review dokumen RPJPD 

Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 sesuai dengan pertimbangan ilmiah dan 

akademis serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Adapun tujuan kegiatan ini adalah menyusun review dokumen RPJPD 

Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 sehingga akan dapat menjandi pedoman 

atau acuan untuk menyusun peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025.  

 

1.3 . Keluaran Kegiatan  

 Keluaran dari kegiatan ini adalah review dokumen RPJPD Kabupaten 

Lumajang Tahun 2005-2025 sehingga akan dapat menjandi pedoman atau acuan untuk 

menyusun peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2005-2025 
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BAB II  

KAJIAN TEORITIS  

 

2.1. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah 

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukankah perencanaan untuk 

suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai 

perencanaan untuk memperbaiki pengunaan berbagai sumber daya publik yang 

tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam 

menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Melalui 

perencanaan pembanguan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara 

keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (economic entuty) yang didalamnya 

terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. Bab ini terutama akan 

dijelaskan pokok-pokok perencanaan pembangunan daerah. Dilanjutkan dengan 

tahapan perencanaan daerah, dan prosedur perencanaan pembangunan daerah   di 

era otonomi. 

Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembanguan 

daerah, yaitu : (1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar 

negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan 

perekonomian; (2) kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara 

dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalkan beberapa daerah 

mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya, sedangkan daerah lain 

mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat 

daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah. 

Terdapat dua perspektif pembangunan perekonomian : responsif terhadap 

kebutuhan eksternal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Blakely, 

1989: 81). Responsif terhadap kebutuhan eksternal merupakan praktek 

perencanaan yang banyak dianut. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal 

merupakan pendekatan baru naik daun. Kedua jenis perspektif pembangunan 

tersebut bermuara pada tahap tipologi empat orientasi perencanaan yang berbeda, 
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yaitu : dua model yang sudah umum diterapkan (recruitment planning dan impact 

planning) dan dua model yang baru naik daun (perencanaan kontijensi dan 

perencanaan strategik) bagi perekonomian daerah. Dua pendekatan terakhir lebih 

responsif terhadap semua dimensi kondisi perekonomian daerah nasional. 

Perbedaan antara keempat orientasi perencanaan dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 2.1. Alternatif Pendekatan Perencanaan 

 Perspektif Responsif Perspektif Perencanaan 

Pra-aktif Reaktif Proaktif Interaktif 

Praktik modal 

perencanaan 

Recruitment 

planning 

Impact planning Perencanaan 

strategik 

Perencanaan 

kontijensi 

Kebijakan 

industry 

Industrialisasi Deindustrialisasi Perusahaan 

“pribumi” baru 

Membangun 

berbasis 

perusahaan 

yang sudah ada 

Jenis 

perusahaan 

Bantuan 

Penyesuaian 

korporat 

Disponsori oleh 

pemerintah 

Teknologi 

tinggi/ 

teknologi baru 

Berbasis 

masyarakat 

Model 

intervensi 

pembangunan 

Industri 

didorang 

Program yang 

dibiayai oleh 

belanja 

pemerintah 

Pembangunan 

berdasarkan 

inisiatif publik 

Pembangunan 

berdasarkan 

inisiatif 

masyarakat 

Sumber: Bergman (1981) dalam Blakely (1989:83) 

Recruitment planning disebut juga dengan pendekatan pra-aktif terhadap 

kondisi eksternal. Artinya, masyarakat daerah memulai aktivitas untuk 

membangun atau menjaga basis ekonomi sebagai respons terhadap persaingan. 

Pendekatan ini tergolong “tradisional” dengan ciri: 

 Menarik dan mendorong ekspansi bisnis (karena semua bisnis baik bagi 

masyarakat). 

 Kebijakan industrialisasi merupakan kunci, sehingga segala upaya diarahkan 

untuk mengembangkan industri dan bisnis.  

 Peningkatan iklim bisnis. 

Sedangkan Impact planning (perencanaan dampak) disebut juga dengan 

perencanaan reaktif. Artinya, menitik beratkan pada upaya untuk mengurangi 

dampak terburuk dari kerugian bisnis/ industri terhadap perekonomian daerah. 

Asumsi dasarnya adalah masyarakat dan perekonomian berada dalam kondisi 
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krisis dan deindustrialisasi (pertumbuhan dan sumbangan industri menurun). Di 

Indonesia, pendekatan ini banyak diterapkan oleh pemerintah pusat maupun  

daerah untuk meminimalkan dampak negatif dari gejolak nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS dan laju pertumbuhan ekonomi yang negatif. Strategi 

penanggulan kemiskinan di perkotaan lewat program P2KP
1
 dan JPS (Jaringan 

Pengaman Sosial), misalnya, adalah contoh bentuk perencanaan dampak. 

Perencanaan strategik pada dasarnya adalah perencanaan proaktif dan 

membentuk sistem masyarakat yang responsif dalam jangka panjang terhadap 

kondisi yang dihadapi daerah. Ini merupakan perencanaan yang berorientasi 

kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis prespektif kebutuhan 

daerah. Disebut “strategik” mengandung elemen kunci penggunaan semua sumber 

daya daerah dengan perencanaan jangka panjang dan  berskala besar. Kendati 

demikkian, ini tidak berarti menghabiskan sumber daya laut, hutan, dan tambang 

dalam waktu singkat. Malah strategi sustainable development (pembangunan 

berkelanjutan) dan ecodevelopment (pembangunan berbasis lingkungan) menjadi 

ujung tombak dalam implementasi pembangunan. Sebagai contoh strategi 

Gerdabangagri yang dicanangkan pemda Kutai Timur merupakan upaya strategis 

pemda mengantisipasi periode pasca tambang . 

Pendekatan kontijensi merupakan perencanaan interkatif yang memahami 

perlunya bersikap fleksibel terhadap keadaan yang terus menerus berubah. 

Pendekatan ini merupakan solusi ketidak efektifan perencanaan dampak di 

daerah-daerah yang mengalami kontraksi perekonomian (laju pertumbuhan 

negatif dan banyak pengangguran). Sekaligus juga adanya kesadaran bahwa 

perencanaan harus mengantisipasi dampak dan bukan bereaksi atas dampak yang 

muncul. Pendekatan kontijensi mempertimbangkan kekuatan semua sektor 

ekonomi, mengantisipasi prospek penurunan kinerja ekonomi daerah, 

merencanakan proyek ekonomi yang potensial, dan menyajikan informasi yang 

dibutuhkan oleh organisasi dan pemimpin masyarakat untuk melakukan aksi apa 

pun didaerah. Singkatnya, pendekatan ini berbasis masyarakat dan atas inisiatif 

masyarakat daerah. 

Dari berbagai pendekatan perencanaan, kesemuanya mengarah pada konsep 

perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu diartikan sebagai suatu perencanaan 
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yang disusun dengan melibatkan unit-unit yang lebih kecil dan memperhatikan 

aspek-aspek bidang lainnya. Misalnya, perencanaan yang melibatkan semua 

sektor ekonomi hingga hasilnya meliputi semua kegiatan sektor ekonomi, 

perencanaan yang mengikutkan peraturan lingkungan, dan perencanaan yang 

melibatkan beberapa daerah atau wilayah. Perencanaan terpadu mempunyai empat 

aspek, yaitu keterkaitan, kuantitas, optimisasi, dan resiko (Mangiri, 2000:3). 

Rencana strategik terpadu pengembangan ekonomi dan bisnis daerah dapat 

menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu : pendekatan sektoral, berdimensi 

spasial dan berorientasi masalah mendasar.  

Gambar 2.2. Pendekatan sektor, Spasial, dan Berorientasi Masalah 

Mendasar 

  

Keberhasilan suatu perencanaan sangat ditentukan sejauhmana bisa 

mengidentifikasi masalah mendasar yang dikaitkan pula dengan pendekatan 

sektoral dan spasial. Seperti dalam gambar diatas, perencanaan pembangunan 

daerah perlu berorientasi pada tiga pendekatan mendasar yaitu sektoral, spasial 

dan masalah mendasar ayng melingkupi prioritas pembangunan daerah serta 

solusi utama.  

Dalam sisitem perencanaan daerah terdapat dokumen-dokumen perencanaan 

yang memiliki keterkaitan dan hubungan baik horizontal maupun vertikal antara 

PENDEKATAN 

SEKTOR SPASIAL MASALAH 

MENDASAR 

SEKTOR BASIS & 

NON-BASIS 

Kawasan 

perkotaan, 

Pedesaan, Wilayah 

Prioritas 

Pengangguran 

ketimpangan 

kemiskinan 

Pengembangan 

Sentra (kluster) 

Solusi masalah 

mendasar 

Pengembangan 

Sektor dan bisnis 

unggulan daerah 
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satu dengan yang lainnya. Keterkaitan dokumen perencanaan sangat penting 

karena dokumen perencanaan akan membentuk system (Blakely, 1994). 

Penyusunan seluruh dokumen perencanaan daerah tersebut memiliki beberapa 

tujuan (Munir, 2002).  Pertama, dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan 

untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta 

kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Arah dan tujuan 

perencanaan dapat dijaga tidak melenceng dari yang sudah di tetapkan. Kedua, 

dokumen-dokumen perencanaan juga dapat digunakan untuk memberikan 

landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara runtun dan 

berkelanjutan. Ketiga, dokumen-dokumen tersebut dapat menjamin kesepakatan 

awal atau mengenai program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif 

antar semua stakeholders pembangunan daerah. Hal itu perlu dilakukan, sehingga 

setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan pada setiap tahun anggaran 

harus diisyaratkan dalam perencanaan induk dan dijabarkan dalam perencanaan 

Manajerial-Komprehensif dan perencanaan Taktis-Strategis. Dokumen-dokumen 

perencanaan tersebut berfungsi sebagai arahan dan rujukan pembangunan daerah, 

baik rencana jangka pendek maupun jangka menengah dan tahunan.  

Namun demikian perencanaan pembangunan yang komprehensif 

memerlukan integrasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pada level 

pemerintahan maupun dengan penganggarannya seperti tertuang dalam gambar 

berikut.  

Gambar 2.3. Keterkaitan Dokumen Perencanaan 
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Sumber : Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 

Keterangan : 
 
RPJP  = Rencana Pembangunan Jangka Panjang  

RPJM  = Rencana Pembangunan Jangka menengah 

Renstra KL  = Rencana Strategis Kementrian/Lembaga 

Renstra SKPD  = Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Renja KL  = Rencana Kerja Kementrian/Lembaga 

Renja SKPD  = Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

RKP  = Rencana Kerja Pembangunan 

RKPD  = Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

KUA  = Kebijakan Umum Anggaran 

RAPBN  = Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 

RAPBD  = Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

 

Selain keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi 

perencanaan menjadi sangat penting dalam proses perencanaan. Perencanaan akan 

efektif jika terdapat koordinasi yang berintikan pada proses komunikasi antar 

lembaga perencanaan dan pelaku yang berkepentingan baik secara horizontal 

maupun vertikal (Blakely, 1994). Kegiatan tersebut dilakukan melalui forum 

koordinasi perencanaan dengan instansi terkait maupun yang tidak kalah 

pentingnya dengan masyarakat. Koordinasi adalah salah satu fungsi organik dari 

pengelolaan atau manejemen pemerintahan. Koordinasi untuk menyamakan 

pemaham dan persepsi tentang substansi kebijakan untuk meyelesaikan masalah 

tertentu, menyelesaikan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya 

(resources) pembangunan. 
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Selain itu koordinasi juga ditujukan untuk mensingkronkan antara kebijakan dan 

rencana tindak pelaksanan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga atau 

organisasi sesui dengan kewenangan yang dimiliki. Koordinasi perencanaan 

pembangunan dapat dilakukan melalui empat tahap : (1) koordinasi proses 

perencanaan; (2) koordinasi metode perencanaan; (3) koordinasi antartingkat 

perencanaan; dan (4) koordinasi usaha-usaha masyarakat (Munir, 2002). Proses 

perencanaan pembangunan sebenarnya mempunyai beberapa tahap antara lain : 

(1) penyusunan kebijakan; (2) penyusunan program; (3) penyusunan pembiayaan; 

(4) pemantauan dan evaluasi kerja; dan (5) penyempurnaan program 

pembangunan koordinasi antartahapan perencanaan pembangunan, koordinasi 

dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu:  

1. Koordinasi pada Formulasi dan Penyusunan Rencana 

2. Koordinasi pada Implementasi 

3. Koordinasi pada Evaluasi 

Koordinasi dimaksudkan untuk menghindari ketidak-konsistenan antara 

pola pikir perencanaan dan unsur-unsur lainnya yang terlibat dalam pengambilan 

kebijksanaan pembangunan. Ketidak-Konsistenan tersebut harus dapat 

dijembatani atau dipadukan dalam suatu metode perencanaan, sehingga 

perencanaan dapat di pertanggungjawabkan secara teknis, juga harus dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang aspirasinya tersalurkan melalui lembaga 

politik. Dengan koordinasi perencanaan yang meyakinkan yaitu dengan 

argumentasi dan metodologi yang dapat dipahami oleh semua pihak, maka 

pengambil kebijaksanaan dapat diambil secara kompromistik, terbuka, dan 

demokratis. Perencanaan pembangunan dapat dibagi kedalam kelompok-

kelompok perencanaan yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Keempat 

kelompok tersebut adalah perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan 

regional, dan perencanaan mikro atau proyek. Keempat kelompok tersebut saling 

berkaitan lainnya. Perencanaan mikro adalah perencanaan rinci dalam skala 

tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana-rencana makro, sektoral, dan 

regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai 

dokumen penganggaran dan perencanaannya. 
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Perencanaan sektoral memproyeksikan berbagai sasaran pembangunan 

sektor dalam mencapai sasaran pendapatan nasional yang ditentukan. Perencanaan 

sektoral sering menggunakan alat analisis input output dan linear programming. 

Perencanaan regional atau daerah memproyeksikan perkiraan pertumbuhan untuk 

setiap provinsi  atau kabupaten/kota dan menentukan berbagai proyek yang akan 

dilaksanakan di daerah yang bersangkutan agar tercapai keseimbangan 

pembangunan. Dalam perencanaan regional diperlukan koordinasi cermat 

terhadap jenis proyek, besaran proyek, waktu penyelesaian proyek, dan lokasi 

proyek. Perencanaan makro mengkoordinasikan hubungan berbagai variabel 

ekonomi yang menjawab pertanyaan berapa besarnya peningkatan pendapatan 

nasional, tingkat konsumsi, investasi (pemerintah maupun masyarakat), ekspor, 

impor, suku bunga, dan perpajakan. 

Dalam melaksanakan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan 

sumber pembiayaan dari pemerintah saja. Usaha-usaha swasta harus dimotivasi 

dan digerakkan  dalam proses pembangunan. Untuk mengerakkan peran serta 

sektor swasta pemerintah harus membuat kebijakan yang cermat, yaitu dengan 

menciptakan peraturan dan perangsang yang meliputi semua aspek yang dapat 

mendorong partisipasi swasta. Gambar berikut ini menunjukan koordinasi antar 

tingkat perencanaan. Peraturan perangsang berupa kebijakan perpajakan, retribusi, 

subsidi, kebijaksanaan harga, kebijakan perizinan, dan upah. Sebagai koordinator 

pembangunan harus menonjolkan peran sebagai fasilitator dan enterpreneur  

karena kemitraan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah sangat diperlukan. 

2.2. Fungsi Pemerintah dalam Kebijakan Publik 

Pemerintah secara umum memiliki tiga fungsi dalam perekonomian yaitu 

fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi adalah bentuk campur 

tangan pemerintah dalam bagaimana menyediakan barang publik atau dalam 

bentuk kebijakan penggunaan seluruh sumber daya untuk digunakan dalam 

memproduksi barang swasta dan barang publik. Konsumen atau penduduk tidak 

perlu membayar barang publik karena semua orang boleh menikmatinya. Selain 

itu karena banyaknya konsumen, maka pembayaran yang dilakukan oleh satu 

orang tidak akan berarti apa-apa. Karena individu tidak mau menyediakan maka 
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pemerintah bertugas memproduksi, menyediakan dan mengelola barang publik 

tersebut.  

Pembiayaan barang publik dilakukan pemerintah melalui penarikan paksa 

baik pajak maupun retribusi. Dengan kata lain untuk membiayai penyediaan 

barang publik dananya diperoleh dari penerimaan pajak. Pemerintah harus dapat 

mengambil keputusan secara adil mengenai jenis dan kualitas barang publik yang 

akan diproduksi dan berapa besar konsumen harus membayar. Pada akhirnya 

keputusan ini adalah tawar menawar antar pemerintah dan masyarakat atau 

pengguna. Proses politik akan masuk dan menggantikan peran mekanisme harga, 

hasilnya diharapkan juga memenuhi prinsip  efisiensi dan kemanfaatan.  

Fungsi  distribusi adalah untuk mengusahakan agar pemanfaatan sumber-

sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien dan mengurangi kesenjangan antar 

golongan. Peranan lain pemerintah adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau 

kekayaan. Distribusi pendapatan tergantung dari besar kecilnya kepemilikan 

faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, dan akses 

seseorang untuk  memperoleh pendapatan. Masalah keadilan dalam distribusi 

pendapatan merupakan masalah umum diberbagai negara. Perubahan atau 

kebijakan ekonomi ini dikatakan efisien apabila kegiatan tersebut  yang dilakukan 

untuk mermperbaiki keadaan suatu golongan dalam masyarakat dilakukan 

sedemikian rupa, sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang lain.  

Tindakan dikatakan bermanfaat (baik) apabila golongan yang memperoleh 

manfaat dari tindakan "dapat" (secara konseptual, walaupun tidak perlu begitu 

dalam kenyataannya) tersebut memberikan konpensasi bagi golongan yang 

mengalami kerugian sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama seperti halnya 

sebelum adanya tindakan yang bersangkutan. Pemerintah mempengaruhi 

distribusi pendapatan dengan memberikan  beban pajak yang lebih besar bagi 

orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan transfer 

payment atau subsidi bagi golongan miskin. Selain itu  secara tidak langsung 

pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijakan 

pengeluaran pemerintah, misalnya:  bantuan untuk golongan pendapatan tertentu, 

penanggung biaya pendidikan ataupun memberikan bantuan langsung pada 
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kelompok masyarakat yang memerlukan baik karena akibat krisis, bencana alam 

atau kebutuhan yang mendesak. 

Pada fungsi stabilisasi, perekonomian tidak bisa sepenuhnya di serahkan 

kepada mekanisme pasar, akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang 

akan menimbulkan pengangguran dan inflasi maupun gejolak sosial apabila 

berkaitan dengan konsumsi barang publik. Pengendalian inflasi misalnya adalah 

bagian dari kebijakan stabilisasi karena inflasi pada jangka panjang yang tinggi 

akan menurunkan kesejahteraan, maka kebijakan menstabilkan inflasi di daerah 

juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan pertumbuhan yang 

telah menjadi target daerah. Selain itu menurunnya lapangan kerja dan pendapatan 

akan bisa meningkatkan masalah sosial, sehingga diperlukan  kebijakan khusus 

untuk masyarakat miskin dan pengangguran agar situasi sosial dan perekonomian 

bisa dikendalikan. 

Dalam menjalankan ketiga fungsinya tersebut Negara berkewajiban dalam 

memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakatnya untuk memenuhi 

amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Regulasi 

yang mengatur tentang pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU ini mengatur tentang prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik (good governance) dalam memberikan pelayanan publik. 

Pelayanan publik dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 sendiri 

diartikan sebagai  kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

Jikalau masyarakat merasakan adanya keluhan dan ketidakpuasan atas 

pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara dapat diadukan 

kepada lembaga yang ditunjuk. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik 

adalah Ombudsman. Ombudsman merupakan sebuah lembaga negara yang 

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk 

yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 
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dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang 

diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah.  

Undang-undang tersebut dirancang guna mencapai pelayanan publik yang 

optimal kepada semua lapisan masyarakat, diperlukan keterlibatan aktif dari pihak 

lain di luar elemen pemerintah agar pelayanan tersebut terpenuhi. Paling tidak 

terdapat tiga komponen yang dapat berkolaborasi dalam mewujudkan pelayanan 

publik melalui good governance. Pertama,  public governance yang merujuk 

pada lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sehingga dapat 

diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga 

pemerintahan.  Kedua,  corporate governance yang merujuk pada dunia usaha 

swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. 

Ketiga, civil society atau masyarakat luas. Idealnya, hubungan antar ketiga 

komponen (lembaga kepemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat) di atas harus 

dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi atau checks and balances. 

Ketiga unsur atau komponen tersebut dalam memainkan perannya masing-masing 

harus sesuai dengan 14 prinsip yang terkandung di dalam good public 

governance. Keempatbelas nilai yang menjadi prinsip-prinsip tersebut apabila 

diterapkan seluruhnya dalam pelaksanaan tata pemerintahan, dipercaya akan 

membawa keberhasilan yang optimal. Apabila salah satu dari prinsip-prinsip 

tersebut tidak dipenuhi, hasil yang dicapai tidak akan sempurna, sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Tabel 2.1. 

Hasil penelitian Hasyim (2006:3)
1
 menyebutkan bahwa dengan pelayanan 

publik yang baik dan berkualitas akan mampu menjadi kunci strategis untuk 

mencapai pemerintahan yang baik (good governance), setidaknya terdapat enam 

alasan mengapa pelayanan publik sangat penting untuk diimplementasikan dalam 

rangka mencapai good governance; enam hal tersebut yaitu: (i). dengan pelayanan 

publik nilai-nilai good governance dapat dengan mudah dilakukan oleh birokrasi 

                                                           
1
 Hasyim, Alwi B. Pelayanan Publik sebagai Pintu Masuk dalam Mewujudkan Good 

Governance. Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan diakses pada 18 Januari 2014 
melalui tautan http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17995/1/adk-mei2006-
3%20(1).pdf  

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17995/1/adk-mei2006-3%20(1).pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17995/1/adk-mei2006-3%20(1).pdf
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pemerintah, (ii). Pelayanan publik melibatkan semua unsur governance, (iii). 

Pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat, 

(iv). Dengan perbaikan pelayanan publik toleransi terhadap praktik bad 

governance akan dapat dihentikan, (v). Pelayanan publik akan menarik aktor-

aktor lain di luar negara untuk ikut berpartisipasi dalam merespon masalah publik 

dan (vi). Tolok ukur dan indikator pelayanan publik dapat dengan mudah 

dilakukan. 

 

  



 

 II - 13 

 

W
aw

as
an

 K
ed

ep
an

 

K
et

er
b

u
k

aa
n

 d
an

 T
ra

sn
p

ar
an

si
 

P
er

se
p

si
 M

as
y

ar
ak

at
 

T
an

g
g
u

n
g

 G
u
g

at
 

S
u

p
re

m
as

i 
H

u
k
u

m
 

D
em

o
k

ra
si

  

P
ro

fe
si

o
n

al
is

m
e 

d
an

 K
o

m
p

et
en

si
 

D
ay

a 
T

an
g

g
ap

 

E
fi

si
en

 d
an

 E
fe

k
ti

v
it

as
 

D
es

en
tr

al
is

as
i 

K
em

it
ra

an
 d

en
g

an
 D

u
n

ia
 U

sa
h

a 
S

w
as

ta
 d

an
 

M
as

y
ar

ak
at

 

K
o

m
it

m
en

 p
ad

a 
P

en
g
u

ra
n

g
an

 K
es

en
ja

n
g

an
  

K
o

m
it

m
en

 p
ad

a 
L

in
g
k

u
n

g
an

 H
id

u
p

 

K
o

m
it

m
en

 p
ad

a 
P

as
ar

 y
an

g
 F

ai
r 

KELUARAN 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Keberhasilan  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Tanpa Arah 

√  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Kesalahpahaman  

√ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Kurangnya Akomodasi 

√ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Penyalahgunaan 

Wewenang 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ Ketidakpastian  

√ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
Rendahnya Rasa 

Memiliki 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ Kualitas Rendah 

√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ Lamban 

√ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ Pemborosan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ Tidak Proporsional 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ Rapuh 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ Ketimpangan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ Tidak Berkelanjutan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
 

Tabel 2.1: Empat Belas good public governance 
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2.3 Desentralisasi Fiskal 

Perencanaan pembangunan suatu provinsi erat kaitannya dengan proses 

desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memiliki berbagai pelimpahan 

kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada dalam 

wilayahnya. Menurut Davey (2003), desentralisasi fiskal adalah pembagian 

pendapatan dan belanja negara antar tingkatan pemerintahan dan keleluasaan yang 

diberikan kepada pemerintah daerah dan regional untuk menetapkan anggaran 

dengan cara membebankan pajak dan retribusi serta alokasi sumber daya.  

Pengertian diatas memberikan otoritas kepada pemerintah provinsi sebagai 

bagian dari sistem desentralisasi dan merupakan penyerahan kewenangan fiskal 

kepada daerah otonom, diantaranya : 

a. Kewenangan Perpajakan Daerah (local taxing power) 

b. Keleluasaan untuk Belanja (expenditure assignment) 

c. Perencanaan, Penetapan dan Pelaksanaan Anggaran (Budget Discretion) 

d. Keleluasaan untuk mendanai investasi dengan melakukan peminjaman, 

kerjasama pendanaan dengan pihak lain dan lain-lain. 

Pengertian otonomi ataupun desentralisasi akan lebih jelas jika dikaitkan 

dengan tugas apa yang mestinya diemban pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Tugas mutlak pemerintah pusat yang tidak mungkin didesentralisasikan adalah  

(1) politik luar negeri, (2) pertahanan/keamanan, dan (3) moneter. Ketiga urusan 

ini menyangkut entitas suatu negara. Suatu negara bisa terganggu kesatuannya 

jika ada dua atau lebih angkatan bersenjata. Suatu negara akan sulit untuk dikelola 

perekonomiannya jika masing-masing pemerintah daerah memiliki mata uang. 

Demikian juga dalam hal politik luar negeri, tidak mungkin kewenangan itu ada di 

pemerintah daerah. Selain ketiga urusan tersebut, Pemerintah Pusat di Indonesia 

juga mengatur 3 urusan lainnya, yaitu (4) agama, (5) fiskal nasional, dan (6) 

yustisi. 

Sementara itu, selain tiga urusan (atau enam urusan di Indonesia) tersebut 

pada dasarnya semua kekuasaan dan urusan yang lainnya dapat dilimpahkan ke 

daerah. Tingkat pelimpahan kekuasaan inilah yang menentukan tingkat otonomi 

daerahnya. Suatu sistem federasi murni menganut prinsip bahwa segala 
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kekuasaan/urusan selain yang tiga di atas adalah urusan negara bagian. Namun 

dalam prakteknya tidak semua urusan pelayanan umum dapat ditangani oleh 

pemerintah negara bagian karena pemerintah federasi (pusat) keterbatasan 

keuangan. Sehingga penyediaan fasilitas umum yang memerlukan investasi besar 

misalnya jaringan transportasi negara biasanya tetap dilakukan oleh pemerintah 

federasi.  

Gambar 2.4. Pembagian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Indonesia 

 
  Sumber: Handbook Modul Pendapatan Daerah, 2013 

 

Menurut  Bryant & White (1983), konsekuensi dari penyerahan wewenang 

dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kepada badan-badan otonomi 

adalah untuk memberdayakan kemampuan lokal (empowerment local capacity). 

Wewenang dan sumber daya yang diberikan berkaitan erat satu sama lainnya. 

Apabila badan-badan lokal diserahi tanggung jawab dan sumber daya, maka 

kemampuan untuk mengembangkan otoritasnya akan meningkat. Sebaliknya, jika 

pemerintah lokal hanya ditugaskan mengikuti kebijakan pusat, maka partisipasi 

para elit dan warganya akan rendah. Dengan demikian, kekuasaan pada tingkat 

pusat tidak akan berkurang bahkan akan memperoleh respek dan kepercayaan dari 

tingkat lokal yang akhirnya akan meningkatkan pengaruh dan legitimasinya. 

Desentralisasi sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Penyelenggaraan	Urusan	
Pemerintahan	di	Indonesia	

Yang	Menjadi	
Kewenangan	Daerah	

Yang	Menjadi	
Kewenangan	Pusat	

	
6	Urusan	Absolut:	
1. Poli k	Luar	Negeri	
2. Pertahanan	
3. Keamanan	

4. Yus si	
5. Moneter	dan	Fiskal	Nasional	
6. Agama	

	
Urusan	Wajib	(Obligatory)	

Wajib	diselenggarakan	terkait	dengan	
pelayanan	dasar	(basic	services),	seper :	
Pendidikan,	Kesehatan,	Perumahan,	

Ketahanan	Pangan,	Sosial.	
Urusan	Pilihan	(Op onal)	

Terkait	dengan	potensi	unggulan	(core	
competence),	seper :	Pertambangan,	
Perikanan,	Pertanian,	Perkebunan,	
Kehutanan,	Pariwisata	

	

Urusan	di	Luar	6	Urusan	Absolut	

• Sebagian	dapat	diselenggarakan	
sendiri	oleh	Pemerintah	

• Sebagian	dapat	diselenggarakan	
melalui	Dekonsentrasi;	

• Sebagian	dapat	diselenggarakan	

melalui	Tugas	Pembantuan	

Diselenggarakan	melalui	asas	Desentralisasi	
dengan	kriteria:	eksternalitas,	akuntablitas,	

dan	efisiensi	

CONCURRENT	
(Urusan	Bersama)	
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Daerah, memiliki beberapa kelebihan, antara lain: 

1. Struktur organisasi yang didesentralisasikan berbobot pendelegasian 

wewenang dan memperingan beban manajemen teratas.  

2. Lebih berkembang “generalist” dari pada “specialist”. 

3. Hubungan yang akrab dapat ditingkatkan dan memunculkan gairah kerja dan 

koordinasi yang baik. 

4. Efisiensi dapat ditingkatkan. 

5. Bagi organisasi yang besar memperoleh manfaat dari keadaan setempat 

masing-masing. Sebelum suatu rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, 

maka dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu dahulu sehingga rencana 

dapat dirubah. 

6. Resiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas dan 

organisasi dapat terbagi-bagi. 

7. Mengurangi bertumpuk-tumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 

8. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak, Pemerintah Daerah tidak 

perlu menunggu instruksi dari Pusat. 

9. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk, karena setiap keputusan dapat 

segera dilaksanakan. 

10. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi 

kepentingan-kepentingan tertentu. 

11. Daerah Otonom dapat menjadi laboratorium dalam hal yang berhubungan 

dengan pemerintahan. 

12. Mengurangi kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat. 

13. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi Daerah 

karena sifatnya langsung. 
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Gambar 2.5  Kebijakan Fiskal Nasional 

 
  Sumber: TOT KKD/KKDK, 2010 

 

Adapun tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan desentralisasi 

fiskal dibagi menjadi tiga hal pokok yakni:  

(1). Pelaksanaan APBD 

Fenomena empiris menunjukkan bahwa makin berkembang perekonomian 

daerah, maka makin besar potensi pajak yang dapat digali dari masyarakat. 

Dengan demikian, untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak 

terhadap potensi pajak yang ada dapat digunakan rasio total penerimaan pajak 

terhadap PDRB (tax ratio) dan rasio total penerimaan pajak terhadap jumlah 

penduduk (tax per capita). Sejauh ini daerah masih mempunyai potensi yang 

cukup besar untuk menggali pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah. 

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi sumber pendapatan, daerah 

diberikan keleluasaan dalam menggali pajak dan pendapatan daerah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.  

Disamping diberikan kewenangan dalam menggali sumber pendanaan, 

pemerintah daerah juga diberikan kewenangan dalam menggunakan sumber 

pendapatan tersebut sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan karakteristik 

daerah.  

(2). Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;  

Kualitas belanja daerah merupakan isu yang selalu mengemuka selama ini. 

sumber pendanaan 

Pemerintah 
Pusat 

Pemerintah 
Daerah 

PAD 

Dana 
Perimbangan 

Hibah, 

Lain-lain 

Pendapatan 

Belanja 

Surplus/Defisit 

Pembiayaan 

Desentralisasi 

Dekonsentrasi 

Tugas 
Pembantuan 

Pemerintah 
Pusat kepada 

Daerah/Desa 

APBN 

APBN 

BHP & BP 

DAU 

DAK 

SILPA Tahun Lalu 

Dana Cadangan 

Penjualan 
Kekayaan 

Daerah yang 

dipisahkan 

Pinjaman 
Daerah 

kewenangan 

APBD 

Pelaksanaan 
Kewenangan 
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Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa masih ada sebagian daerah yang 

memperoleh opini yang kurang baik dari BPK atas audit laporan 

keuangannya, adanya struktur belanja yang kurang sehat karena banyak 

tersedot untuk belanja aparatur, dan penyerapan anggaran yang kurang 

optimal, sehingga menimbulkan adanya SiLPA yang berlebihan, tetapi di sisi 

lain kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik tidak 

terpenuhi. Selanjutnya, apabila dilihat dari pola belanja, lebih dari 60 persen 

pagu belanja, terutama belanja modal, dilaksanakan pada triwulan keempat 

tahun anggaran berjalan. Realisasi belanja modal yang tinggi pada bulan-

bulan terakhir menjelang tutup tahun anggaran tersebut dikhawatirkan 

mempengaruhi kualitas output yang dihasilkan, sehingga tidak sesuai dengan 

SPM yang ditentukan. 

(3). Implikasi terhadap perkembangan daerah.  

APBD memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi 

(investasi dan infrastruktur) daerah melalui kebijakan di sisi pendapatan dan 

belanja daerah. Melalui sisi pendapatan, kebijakan yang terkait dengan pajak 

daerah dan retribusi daerah akan sangat mempengaruhi iklim investasi dan 

kegiatan ekonomi di daerah. Melalui sisi pengeluaran, dana APBD yang 

dialokasikan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal telah 

memberikan pengaruh terhadap kegiatan investasi dan perekonomian daerah. 

Sebagian besar dari pelaksanaan belanja modal menghasilkan output berupa 

infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik yang mempengaruhi 

minat investor untuk menanamkan modal di daerah. Sebagian dari belanja 

barang dan jasa akan menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat daerah.  

 

2.4. Prinsip-Prinsip dalam Belanja Daerah (Expenditure Assignments) 

Dalam sistem fiskal yang terdesentralisasi, maka daerah akan memiliki 

kewenangan yang penuh dalam aspek penerimaan maupun pembelanjaan. Namun 

demikian, tidak semua daerah memiliki kewenangan yang penuh dalam kedua 

aspek tersebut. Lebih dari itu, kewenangan kepada daerah akan sangat bergantung 

kepada pola desentralisasi yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Dalam 

proses desentralisasi masalah yang seringkali muncul adalah ketidakjelasan tugas 
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belanja antara pemerintah pusat dan daerah. Maka dari itu diperlukan prinsip yang 

mudah dipahami dan dilakukan dalam mengatur pengeluaran daerah. Selanjutnya, 

akan dipilih dan ditentukan jenis kewenangan apa yang akan disentralisasikan 

baik berdasarkan perundangan, kepentingan nasional, kepentingan daerah maupun 

prinsip efisisensi dan efektifitas. Menurut laporan Bank Dunia (2013) setidaknya 

ada 4 (empat) prinsip dalam menjalankan tugas pengeluaran daerah. 

1. Efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik 

 Penyediaan pelayanan publik yang efisien pada dasarnya akan mendorong 

kualitas dari penggunaan anggaran pemerintah daerah lebih baik. Pemerintah 

daerah dalam hal ini akan lebih tahu tentang kondisi kebutuhan masyarakat 

yang ada didaerahnya masing-masing.  

2. Pemerataan pendapatan oleh pemerintah pusat 

 Tugas pemerintah pusat dalam kaitannya dengan pemerataan pendapatan 

harusnya menempati porsi yang besar dibandingkan dengan pemerintah 

daerah. Sehingga, untuk kebijakan yang terkait dengan permasalahan 

pemerataan pendapatan yang bersifat makro akan lebih tepat jika pemerintah 

pusat yang menangani. 

3. Tidak ada tugas pengeluaran daerah yang paling baik 

 Pengeluaran daerah terhadap pelayanan pendidikan di tingkat dasar maupun 

kesehatan yang ada di daerah tentu akan menjadi tanggung jawabnya. Namun 

demikian, terkadang pencapaian dari tujuan penyediaan pelayanan publik ini 

masih terkait secara erat dengan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga fokus 

pada satu kebijakan mungkin akan dapat mengurangi efisiensi dalam 

pelayanan publik. 

4. Tugas pengeluaran daerah harus jelas dan tidak berubah-ubah 

 Untuk Negara yang tersentral seringkali tugas pengeluaran kepada daerah 

tidak terlalu bermasalah. Namun bagi Negara yang terdesentralisasi seringkali 

terdapat masalah. Dalam hal ini jika tugas pengeluaran oleh pemerintah pusat 

dan daerah saling tumpang tindih, maka tentu akan membuat ketidakefisienan 

dalam penyediaan pelayanan publik. Sehingga tugas pengeluaran terhadap 

daerah harus secara jelas diberikan dan dibedakan dengan tugas pengeluaran 

pada pemerintah pusat.  
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2.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan  

Definisi pembangunan ekonomi acapkali digunakan secara bergantian 

dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan perubahan jangka 

panjang. Namun menurut, beberapa ahli ekonomi seperti Schumpeter dan Hicks 

dalam Jhingan (2012) menyatakan ada perbedaan antara istilah pembangunan 

ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Schumpeter berpendapat bahwa 

pembangunan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam 

keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan 

yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan mengacu pada perubahan jangka 

panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan 

penduduk. Sementara itu, Hicks mengemukakan masalah negara berkembang 

menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, 

kendati penggunaannya telah cukup dikenal sedang masalah negara maju terkait 

pada pertumbuhan karena kebanyakan dari sumber mereka sudah diketahui dan 

dikembangkan sampai batas tertentu. 

Pengertian pembangunan tersebut sangat luas bukan hanya sekedar 

bagaimana menaikkan PDB per tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bisa 

diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk 

mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan 

pernyataan di atas, ia menambahkan bahwa pembangunan ekonomi pada 

umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan 

pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara yang berdampak pada 

peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan nasional serta perbaikan kualitas 

hidup masyarakat (Asyad, 2005). 

 Pengertian pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan 

dua hal yang seringkali susah untuk dibedakan. Pertumbuhan ekonomi diartikan 

sebagai peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dimana tingkat 

pertumbuhan PDB pada suatu tahun tertentu dikurangi dengan tingkat 

pertumbuhan penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan 

perkembangan PDB yang terjadi dalam suatu negara yang diiringi dengan 

perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (Arsyad, 2005). Di lain 
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pendapat, Kuncoro menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mencatat 

peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan 

berdimensi luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 

2004:63). 

Dari beberapa pendapat di atas terbukti bahwa pembangunan ekonomi 

bersifat lebih kompleks dibanding pertumbuhan ekonomi, baik pembangunan 

nasional maupun pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi tidak hanya 

terkonsentrasi pada kenaikan keluaran (output) tiap tahunnya, tetapi juga 

memperhatikan mengenai pengembangan potensi sumberdaya manusia, 

kelembagaan maupun sumberdaya alam yang dimiliki. Sedangkan pertumbuhan 

hanya terfokus pada kenaikan keluaran (output) tiap tahunnya tanpa melihat 

keadaan yang mempengaruhinya. Hal ini tidak hanya berlaku pada lingkup 

nasional, tetapi juga bagi lingkup daerah yang lebih kecil. Sejatinya pembangunan 

ekonomi nasional yang berhasil mengindikasikan pembangunan ekonomi daerah 

yang berhasil. Karena pembangunan ekonomi nasional yang baik, pasti disokong 

oleh pembangunan setiap daerahnya yang baik pula. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk 

mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaran pemerintah bagi 

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. 

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi 

masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas 

pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-

masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang 

optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan 

ekonomi daerah yang bersangkutan. 

Sejatinya, berdasarkan perkembangannya pertumbuhan ekonomi hanya 

salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur pembangunan ekonomi. 

Dimana inti tujuan pembangunan yang berlangsung di tengah masyarakat 

mencakup tiga hal berikut (Todaro, 2006) : 
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a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang 

kebutuhan hidup yang pokok seperti: pangan, sandang, papan, kesehatan dan 

perlindungan keamanan. 

b) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, 

tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan 

kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan 

kemanusiaan. 

c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap invidu serta bangsa 

secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap 

menghamba dan ketergantungan dari pihak lain dan juga kekuatan yang 

berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka. 

 

2.6. Investasi, Infrastruktur dan Daya Saing 

Salah satu teori investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 

adalah model pertumbuhan Harrod-Domar. Inti dari model pertumbuhan ini 

adalah hubungan jangka pendek antara peningkatan investasi dan pertumbuhan 

ekonomi. Model ini mempunyai dua variabel fundamental, yaitu pembentukan 

modal tetap (investasi) serta ICOR (Incremental Capital Output Ratio) 

[Tambunan, 2001]. Secara matematis persamaan model pertumbuhan Harrod-

Domar adalah sebagai berikut. 

 

S = s.Y 

Tabungan (S) terdiri atas tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah 

yang merupakan suatu proporsi (s) dari total output atau pendapatan (Y). 

I = K 

Investasi (I) merupakan perubahan stok modal (K). Stok modal mempunyai 

hubungan langsung dengan total output (Y), seperti yang ditunjukkan oleh COR 

(capital output ratio) atau k. 

k
Y

K
  

atau: 

K = k.Y 

Dalam ekonomi yang seimbang (salah satu asumsi penting dari model 

Harrod-Domar): 

S = I 

maka didapat: 
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s.Y = k. Y 

Akhirnya pertumbuhan ekonomi 






 

Y

Y
 yang merupakan persentase 

perubahan GNP ditentukan secara bersama oleh rasio tabungan (s) dan rasio 

modal atau output nasional (COR = k). 

k

s

Y

Y



 

Persamaan tersebut menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan 

ditentukan bersama-sama oleh rasio tabungan nasional, dan rasio modal (output 

nasional). Lebih khusus lagi, persamaan tersebut menyatakan bahwa tingkat 

pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung berkaitan dengan rasio 

tabungan, yakni lebih banyak bagian GNP yang ditabung dan diinvestasikan, 

maka akan lebih besar lagi pertumbuhan GNP tersebut. Sebaliknya berpengaruh 

secara negatif terhadap nisbah modal output suatu perekonomian (yakni, lebih 

besar k, lebih kecil pertumbuhan GNP). Singkatnya, agar bisa tumbuh, maka 

perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebagian dari GNP-nya. 

Lebih banyak yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan lebih cepat lagi 

perekonomian itu tumbuhnya. Meskipun demikian tingkat pertumbuhan yang 

dapat dijangkau pada setiap tingkat tabungan dan investasi tergantung pada 

produktivitas investasi tersebut [Hadi, 2003]. 

Investasi telah menjadi komoditas penting bagi perekonomian suatu negara 

karena secara langsung mampu menggerakkan sektor-sektor perekonomian, 

sehingga menciptakan lapangan pekerjaan serta memungkinkan transfer teknologi 

dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pascakrisis 

ekonomi, dominasi sektor konsumsi swasta semakin tinggi, sehingga 

pertumbuhan ekonomi yang dicapai cenderung rentan terhadap berbagai gejolak. 

Hal ini menggambarkan bahwa pengaruh investasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi. Di samping itu, 

pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor konsumsi tidak akan mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan.  

Perlambatan pertumbuhan investasi terjadi karena berbagai kendala internal, 

yang masih terfokus pada tidak kondusifnya iklim berinvestasi. Masalah 

ketidakamanan, ketidakpastian hukum, birokrasi yang rumit sampai kondisi 
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infrastruktur yang tidak mendukung, masih terus menjadi masalah besar bagi 

investor. 

Berbagai perkembangan tersebut menggambarkan kerentanan investasi 

terhadap gejolak internal maupun eksternal. Gejolak eksternal seperti fluktuasi 

nilai tukar, harga minyak merupakan sejumlah faktor yang tidak terkontrol tetapi 

pengaruhnya dapat diredam. Namun, besar kecilnya pengaruh yang dapat diredam 

sangat tergantung dengan kesiapan dan kemampuan perekonomian. Oleh karena 

itu, kesiapan perekonomian dan penciptaan iklim investasi menjadi hal krusial 

dalam meningkatkan kinerja investasi. Tetapi, kondisi tersebut masih belum 

mampu dipenuhi Indonesia. 

Secara umum, investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni 

investasi fisik (sarana dan prasarana fisik) dan investasi non fisik (pendidikan dan 

kesehatan). Namun yang biasa digunakan sebagai indikator bagi pembangunan 

ekonomi adalah investasi yang sifatnya fisik. Investasi fisik merujuk kepada 

penyediaan infrastruktur yang mendukung iklim usaha di suatu daerah.  

Infrastruktur merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, 

pertamanan, gedung kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Sebagaimana layaknya 

sebuah perusahaan yang memerlukan aset agar dapat beroperasi dalam rangka 

mencapai target laba yang telah ditetapkan, pemerintah memerlukan infrastruktur 

untuk menjalankan roda perekonomian, dalam rangka mencapai target 

pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Infrastruktur diperlukan masyarakat 

dalam rangka menjalankan kegiatan bisnis. Kegiatan ekonomi masyarakat di suatu 

negara tidak akan berjalan optimal tanpa didukung infrastruktur yang memadai. 

Selain itu, keberadaan infrastruktur di suatu daerah juga dapat memancing 

kegiatan bisnis, terutama bisnis yang berkaitan dengan fasilitas atau keberadaan 

infrastruktur tersebut. Sebagai contoh, suatu kabupaten merencanakan 

pembangunan jalan untuk menembus daerah terpencil, di mana daerah tersebut 

memiliki potensi untuk dibangun perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini tentu 

menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di bidang perkebunan 

kelapa sawit di daerah tersebut. Oleh karenanya, pemerintah daerah sebagai pihak 

yang lebih mengetahui daerah-daerah mana yang potensial untuk dikembangkan, 
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perlu mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan calon investor secara 

memadai, terutama untuk daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan.  

Pada dasarnya, jenis infrastruktur dapat dibedakan menjadi infrastruktur 

pusat dan infrastruktur daerah. Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang 

dibangun oleh pemerintah pusat, yang umumnya melayani masyarakat pada skala 

nasional, seperti jalan raya antar provinsi, pelabuhan laut, pelabuhan udara, 

jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi, dan sebagainya. Infrastruktur daerah 

adalah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah, yang umumnya 

dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pihak lain di 

suatu daerah tertentu. Misalnya penyediaan air bersih untuk masyarakat di 

kabupaten tertentu, pembangunan sarana jalan untuk mengembangkan potensi 

pariwisata di daerah tertentu, dan sebagainya.  

Sementara itu, ditinjau dari sisi fungsinya, infrastruktur dapat dibedakan 

menjadi (1) infrastruktur yang menghasilkan pendapatan atau return, dan (2) 

infrastruktur yang tidak menghasilkan return. Infrastruktur yang menghasilkan 

return pada umumnya adalah infrastruktur yang hanya dinikmati oleh sekelompok 

masyarakat tertentu. Atas fasilitas tersebut, masyarakat pengguna infrastruktur 

dapat dikenakan biaya. Sebagai contoh, infrastruktur untuk penyediaan air bersih, 

jalan tol, listrik, taman wisata, kawasan industri, dan sebagainya. Atas 

penggunaan infrastruktur tersebut, masyarakat pengguna dapat dikenakan biaya 

dengan tarif tertentu. Sementara itu, infrastruktur yang tidak menghasilkan return 

adalah infrastruktur yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat secara umum, 

dimana pemerintah berkewajiban untuk menyediakannya, misalnya jalan raya, 

jembatan, saluran air, dan sebagainya. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas 

ini tanpa dipungut biaya sama sekali. 

Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks 

dalam pembangunan, baik dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, 

budaya, politik, dan konteks lainnya. Salah satu infrastruktur yang besar perannya 

dalam pengembangan dan pembangunan ruang, baik dalam lingkup negara 

ataupun lingkup wilayah adalah infrastruktur transportasi. Infrastruktur 

merupakan driving force dalam pertumbuhan ekonomi. Perannya dalam 

mengembangkan sebuah wilayah tentu tak ada yang meragukannya lagi. Sehingga 
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beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur 

di suatu wilayah akan berjalan seiring dengan perkembangan output ekonomi. 

Sebuah pernyataan yang dilansir oleh World Bank (1994) bahkan berani 

menyatakan bahwa secara rata-rata peningkatan stok infrastruktur sebesar 1% 

akan berasosiasi dengan peningkatan PDB sebesar 1% (Setiawan, diakses 2014)
2
. 

Dalam konteks industri, peran infrastruktur sangat vital karena mampu 

meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan berpengaruh pada 

meningkatnya kinerja ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, peran 

infrastruktur dalam ekonomi bukan sekedar ketersediaan namun juga kuantitas 

dan kualitasnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mendukung daya 

saing usaha dan industry di suatu wilayah dan daerah.  

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah pusat untuk menarik investasi 

dan menyediakan infratruktur adalah melalui Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI mempunyai tujuan 

utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sebagai salah satu 

negara besar di dunia pada tahun 2025. Dokumen MP3EI menjadi dokumen 

perencanaan pelengkap dari dokumen perencanaan yang sudah ada seperti 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah di tingkat Pusat maupun Daerah. Inisiatif Strategis MP3EI adalah: 

a. Mendorong realisasi investasi skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama; 

b. Sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi kinerja sektor riil; 

c. Pengembangan center of excellence di setiap koridor ekonomi. 

 

Keberadaan proyek MP3EI ini dilakukan guna meningkatkan daya saing 

Indonesia di kancah perekonomian global. “Daya saing” merupakan istilah yang 

memiliki pengertian dengan konsep multidimensi. Perlu dipahami bahwa dari 

perspektif mikro, meso dan makro ekonomi, istilah daya saing memiliki 

pengertian yang sebenarnya berbeda, namun saling berkaitan. 

Hal penting lain adalah bahwa pergeseran/perkembangan teori/konsep 

terkait dengan daya saing, tidaklah semata memberikan pengayaan pengertian 

                                                           
2
 Artikel Ir. Putu Rudi Setiawan, Kajian Pustaka Keterkaitan Infrastruktur Publik dan 

Ekonomi diakses pada 18 Januari 2014 melalui laman 
http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/edisi3h.pdf  

http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/edisi3h.pdf
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konsep/teori (dan dukungan empiris), tetapi juga berimplikasi pada 

pergeseran/perubahan paradigma. Bagaimana penyikapan pelaku ekonomi 

terhadap hal ini justru sering menjadi “pembeda” keberhasilan peningkatan daya 

saing, baik dalam konteks perusahaan, industri ataupun negara/daerah. 

Dalam pembangunan ekonomi yang esensinya adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil, maka 

peningkatan daya saing merupakan suatu agenda utama yang tidak mungkin 

diabaikan. Namun mungkin ada ”banyak” cara untuk itu. Keberhasilan banyak 

pihak (negara-negara yang dinilai berhasil dalam pembangunan ekonominya) 

menunjukkan bahwa suatu pendekatan ”baru” telah membawa kepada 

keberhasilan tersebut, walaupun ini bukan berarti pendekatan yang akan secara 

seketika membawa kepada keadaan tersebut. Ini merupakan (dan memerlukan) 

rekonseptualisasi dalam pembangunan ekonomi daerah. 

 

Gambar 2.6 Kerangka Definisi Daya Saing 

“Pembedaan” pada beragam tingkatan:

– Perusahaan (mikro) : pada dasarnya “jelas.”

– Industri (meso) : walaupun beragam, umunya dapat dipahami: pergeseran 
perspektif pendekatan “sektoral”  pendekatan “klaster industri.”

– Ekonomi (makro) : dipandang sangat penting, walaupun masih sarat perdebatan 
dan kritik (latar belakang teori).

Kemampuan/daya tarik (attractiveness);

kemampuan membentuk/menawarkan 

lingkungan paling produktif bagi bisnis, 

menarik talented people, investasi, dan 

mobile factors lain, dsb.; dan Kinerja 
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                        Sumber: Taufik (2005) 

  

Porter (1990) menjelaskan keunggulan dalam persaingan global dibentuk oleh 

kondisi faktor produksi, kondisi permintaan, industri penunjang dan struktur, 

strategi dan kondisi persaingan antar perusahaan. Beberapa persoalan yang cukup 
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mendesak dalam rangka mengembangkan daya saing industri kita adalah sebagai 

berikut (USAID, 2008): 

a) Faktor Produksi Sumberdaya Manusia. Ketersediaan tenaga terampil yang 

tidak memadai, bukan hanya menjadi masalah bagi Indonesia, tetapi juga 

banyak negara di dunia. Ada satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, 

dimana pertimbangan tidak tercukupinya tenaga insinyur dan teknisi lokal di 

Thailand, menyebabkan General Motors terpaksa harus menunda 

keputusannya selama lebih dari 1 tahun untuk membangun fasilitas perakitan 

senilai US $ 750 juta. Penundaan ini jelas berdampak kepada tertundanya 

kesempatan Thailand untuk membangun daya saingnya melalui akuisisi atau 

transfer teknologi. 

b) Rendahnya mutu SDM ini berdampak pada faktor produksi kedua, yaitu 

kemampuan penguasaan teknologi. Fokus penguasaan teknologi ini mengarah 

pada kemampuan penguasaan teknologi tinggi untuk memproduksi barang-

barang yang secara ilmiah memiliki keunggukan kompetitif yang rendah 

(misal: pesawat terbang). Rendahnya kemampuan penguasaan teknologi ini 

juga tidak lepas dari peran para pengusaha. Para pelaku bisnis ini cenderung 

memperlakukan industri seperti layaknya  transaksi dagang konvensional, 

yang penting laku. Hal ini berakibat pada rendahnya sumbangan R&D 

terhadap PDB. 

c) Faktor ketiga yang mempengaruhi daya saing adalah kuat lemahnya jaringan 

pemasok (industri penunjang). Kuat lemahnya jaringan pemasok ini 

mempengaruhi intensitas persaingan dan kemampulabaan dalam industri. 

Secara umum industri di Indonesia belum mempunyai jaringan pemasok yang 

kuat. Lemahnya jaringan pemasok ini mangakibatkan tingginya biaya 

pembelanjaan, transaksi atau negoaisasi serta industri tidak mempunyai 

kekuatan untuk berintegrasi ke hulu.  

 Dalam hal ini kita dapat mencontoh pengalaman Malaysia. Matsushita Air 

Conditioning Group dengan bekal kecukupan tenaga kerja melakukan 

pengembangan sendiri dan tidak lagi membeli komponen dari Jepang sejak 

1997 (lepas dari perusahaan induk). Tujuannya adalah agar perusahaan ini 
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dapat survive di Malaysia dan tidak memiliki rencana kembali ke Jepang 

(Soesastro dalam Bergsten and Noland, ed., 1993). 

d) Faktor keempat adalah kondisi permintaan pasar. Faktor ini tidak terlepas dari 

berubahnya paradigma ekonomi yang ada, yaitu tidak lagi What, How dan 

For Whom, melainkan menjadi  For Whom, How dan kemudian What. 

Artinya barang yang diproduksi haruslah barang yang sesuai dengan selera 

pasar (consumer taste) bukan bagaimana caranya yang penting laku jual.     

Hal ini dapat dicontohkan pada kasus mobil Jepang vs mobil Amerika. Dan 

hal ini tidak hanya sebatas pada produk, tetapi juga sertifikasi misalnya.  

e) Faktor yang terakhir menyangkut struktur, strategi dan konsentrasi persaingan 

antar perusahaan. Sejauh ini dunia usaha Indonesia dipandang kurang 

memberikan ruang dan dukungan bagi terciptanya perusahaan yang tangguh. 

Padahal sesungguhnya perusahaan-perusahaan inilah yang nantinya menjadi 

aktor utama dalam era ekonomi global. Proteksi yang berlebihan, subsidi 

salah sasaran, kondisi pasar yang mengarah pada oligopoli dan monopoli, 

telah menjadikan perusahaan kita “jago kandang” dan relatif tidak dapat 

berbuat banyak di pasar dunia. 

  

2.7. Pengembangan Kluster UMKM untuk Daya Saing Industri  

Permasalahan pengembangan usaha kecil menengah dengan model klaster, 

dan bagaimana pengembangan tersebut diharapkan dapat mendongkrark daya 

saing dapat kita lihat dalam beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah. Misalnya saja dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, didalamnya sangat jelas termaktub : 

a. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

pelayanan umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3); dan  

b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban 

antara lain: memajukan dan mengembangkan daya saing daerah 

(Pasal 27, Ayat 1, butir g).  

Pada regulasi yang lain, terkait Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah, maka arah kebijakan pengembangan UKM sebagai berikut: 
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 Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan 

pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan 

kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah.  

 Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata 

kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender 

terutama untuk :  

1) Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan;  

2) Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan;  

3) Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang 

menjalankan  fungsi  intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan 

usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.  

 Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha 

baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan 

penciptaan lapangan kerja terutama dengan :  

- Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan 

adopsi penerapan teknologi; mengembangkan UMKM melalui pendekatan 

klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan 

dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas 

kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha 

bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;  

- Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses 

industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan 

teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;  

- Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan 

regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha 

unggulan di setiap  daerah.  

 Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan 

jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, 

khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.  
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 Dengan demikian jelaslah bahwa sebenarnya arah yang ingin dicapai dalam 

pengembangan usaha kecil menengah diantaranya adalah untuk mendongkrak 

daya saing daerah. Pada sisi yang lain, banyak sekali daerah yang belum mampu 

untuk menemukan potensi yang dapat dikembangkan dengan optimal didalamnya. 

Tanpa pemahaman yang bagus terhadap potensi yang dimiliki tentu akan sangat 

sulit bagi daerah untuk membuat strategi bagi pengembangan potensi tersebut.  

 Pendekatan klaster dalam pengembangan usaha kecil menengah akan 

memudahkan bagi daerah untuk membuat peta mana yang pesaing dan mana 

daerah lain yang dapat dijadikan mitra dalam pengembangan potensi yang 

dimiliki. Terbukti bahwa pendekatan klaster akan semakin memudahkan upaya-

upaya untuk melihat peluang yang lebih besar. 

 

2.8. Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang menjadi perhatian bagi 

setiap orang, seseorang akan dianggap miskin jika tidak mampu dalam mencukupi 

tingkat kesejahteraannya. Kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan 

pendapatan per kapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan dan 

tingkat ketimpangan. Kemiskinan dan ketimpangan masih tetap menjadi isu 

sentral dalam pembangunan suatu negara/daerah dikarenakan 3 hal yaitu (Todaro, 

2006):  

Pertama, ketimpangan pendapatan yang ekstrem menyebabkan inefesiensi 

ekonomi. Penyebabnya adalah pada tingkat pendapatan rata-rata berapapun, 

ketimpangan yang semakin tinggi menyebabkan semakin kecilnya bagian 

populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit 

yang lain. Di samping itu, salah satu sebab dari kemiskinan relatif adalah 

ketiadaan kolateral (jaminan). Ketika individu yang berpenghasilan rendah tidak 

dapat meminjam uang, pada umumnya mereka tidak dapat menyediakan 

pendidikan memadai bagi anak mereka atau memulai dan mengembangkan bisnis.  

Alasan kedua yang harus dipertimbangkan menyangkut ketimpangan yang 

terjadi di antara penduduk yang berada di atas garis kemiskinan adalah bahwa, 

disparitas pendapatan yang ekstrem melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. 

Lebih celaka lagi, ketimpangan yang tinggi justru memperkuat kekuatan politis 



 

 II - 32 

golongan kaya, di samping kekuatan tawar menawar ekonomi mereka. Biasanya 

kekuatan ini digunakan untuk mengarahkan berbagai hasil pembangunan demi 

kepentingan mereka sendiri.  

Dan ketiga, ketimpangan yang ekstrem pada umumnya di pandang tidak 

adil. John Rawls seorang filsuf terkenal mengajukan sebuah eksperimen pikiran 

untuk membantu menjelaskan mengapa demikian. Dalam upaya untuk 

menurunkan tingkat kemiskinan Todaro (2006) menyebutkan ada lima hal bahwa 

penurunan kemiskinan mampu dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, yakni: 

1. Kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin 

tidak punya akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu mebiayai 

pendidikan anaknya, dan dengan ketiadaan peluang investasi fisik maupun 

moneter. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menyebabkan pertumbuhan 

per kapita lebih kecil daripada jika distribusi pendapatan lebih merata. 

2. Kaum kaya di negara-negara miskin sekarang tidak dikenal karena hematnya 

atau hasrat mereka menabung dan menginvestasikan bagian yang besar dari 

pendapatan mereka di dalam perekonomian negara mereka sendiri. 

3. Pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk yang dialami oleh 

golongan miskin dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan 

akibatnya secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan 

perekonomian tumbuh lambat.  

4. Peningkatan tingkat pendapatan golongan miskin akan mendorong kenaikan 

permintaan produk kebutuhan rumah tangga buatan lokal, permintaan seperti 

ini akan menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi yang cepat. 

5. Penurunan kemiskinan secara massal dapat menstimulasi ekspansi ekonomi 

yang lebih sehat karena merupakan insenstif materi dan psikologis yang kuat 

bagi meluasnya partisipasi publik di dalam proses pembangunan. 

Secara empiris, keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 

kemiskinan ditunjukkan dengan kasus di negara Cina. Selama 20 tahun terakhir 

pertumbuhan ekonomi Cina adalah yang paling tinggi, disamping itu juga jumlah 

masyarakat miskinnya mengalami penurunan yang drastis. Cina bekerja sama 

dengan Bank Dunia untuk memperbaiki program pengurangan kemiskinan pada 
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periode tersebut dan melaksanakan upaya jangka panjang dalam menyediakan 

pendidikan dasar dan layanan kesehatan bagi masyarakatnya sebagai dasar yang 

kuat untuk pembangunan jangka panjang (Todaro, 2006). Meskipun antara 

pertumbuhan ekonomi dan jumlah kemiskinan bukan merupakan dua hal yang 

mempunyai hubungan sebab akibat, namun keduanya juga sangat mungkin untuk 

dicapai secara bersama-sama. Sehingga akan dapat dicapai pertumbuhan tinggi 

dan tingkat kemiskinan rendah.  

 

2.9. Pembangunan Modal Manusia (Human Capital) 

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. 

Oleh karena itu pendidikan dan kesehatan memiliki peran sentral. Kesehatan 

merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk 

menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Hubungan pendidikan dan 

kesehatan berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi, khususnya di negara 

dunia ketiga. Kesehatan dan pendidikan dapat dilihat sebagai komponen 

pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai fungsi agregat. Peran 

gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan 

sangat penting dalam pembangunan ekonomi. 

Modal kesehatan yang lebih besar dapat meningkatkan laba dari investasi 

dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan dan pendidikan 

memiliki kaitan yang sangat erat terhadap pembangunan ekonomi. Harapan hidup 

yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam 

pendidikan, sementara kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya 

tingkat depresiasi modal pendidikan. Modal pendidikan yang lebih baik dapat 

meningktkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan, karena banyak 

program kesehatan yang bergantung pada keterampilan dasar yang dipelajari di 

sekolah. Tingkat kesehatan pribadi, melek huruf dan angka lamanya menempuh 

pendidikan juga dibutuhkan untuk membentuk dan melatih petugas pelayanan 

kesehatan.  

Modal manusia adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom 

untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain dapat 

meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Pendekatan modal 
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manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas 

dengan meningkatkan pendapatan. 

 

 

Sumber: Todaro (2006) 

 

Grafik di atas merepresentasikan skematis trade off dalam keputusan 

melanjutkan sekolah. Asumsi ini menganggap bahwa seseorang akan bekerja saat 

lulus sekolah sampai tidak mampu bekerja kembali. Lulusan SD diasumsikan 

bekerja pada umur 13 tahun sedangkan lulusan menengah atas akan bekerja pada 

umur 17 tahun. Jika seseorang memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat 

atas berarti dia mengorbankan waktu 4 tahun yang bisa saja dia pakai untuk 

bekerja. Perkiraan angka harapan hidup yang diambil adalah tingkat harapan 

hidup dunia saat ini yaitu 66 tahun. 

 

2.9.1. Sistem Pendidikan dan Pembangunan 

Pendidikan memiliki korelasi yang positif dengan tingkat pendapatan, 

semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pendapatan. 

Hubungan ini menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan. Pendidikan lanjutan 

seperti yang didapatkan di universitas nyatanya di negara berkembang penawaran 

akan pendidikan tingkat lanjut ini belum dapat mengimbangi permintaannya. 

Akibatnya banyak lulusan sekokah menengah tidak dapat melanjutkan studinya di 

tingkat lanjutan baik karena masalah biaya maupun karena keterbatasan fasilitas 

pendidikan. Pendidikan lanjutan memiliki korelasi tertinggi dengan tingkat 

pendapatan yaitu diantara 300% sampai dengan 800%.  
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Bagi masyarakat yang kurang mampu, mengenyam pendidikan di tingkat 

sekolah dasar sampai menengah memiliki trade off lebih besar dibandingkan 

dengan peserta didik yang memiliki latar belakang pendapat yang besar. Hal ini 

dapat dilihat dari segi opportunity cost maupun finansial. Bagi peserta didik yang 

kurang mampu sekolah, maka hanya membantu orang tua mencari uang, fasilitas 

yang mereka dapatkan juga kurang memadai, terlebih lagi kualitas pengajaran 

yang biasanya timpang dari peserta didik dengan latar belakang pendapatan tinggi 

menyebabkan hasil yang didapatkan dari bersekolah tidak signifikan pengaruhnya 

pada tingkat pendapatan masyarakat miskin. Akhirnya banyak masyarakat miskin 

yang putus sekolah di tingkat pendidikan dasar. 

Bukti empiris di banyak negara yang berhasil dalam pembangunannya 

secara umum menyediakan sarana pendidikan yang luas di negaranya, untuk 

kaum miskin maupun yang kaya, di desa maupun kota. Kualitas pendidikan jauh 

lebih baik di negara yang berpendatan lebih tinggi (Eropa, misalnya) daripada 

negara yang berpendapatan rendah (Afrika, misalnya). Namun, ada kemungkinan 

bahwa tingkat perbedaan kualitas pendidikan di suatu negara itu sendiri juga 

sangat tinggi, seperti di Mali, dimana sekolah- sekolah elitnya menawarkan 

persiapan masuk perguruan tinggi yang sangat bagus, sementara banyak sekolah 

negeri yang berada di pedesaan hanya dapat menyediakan satu buku pelajaran 

untuk lima atau enam siswanya. Kualitas antar sekolah di negara maju juga 

berbeda- beda, meskipun perbedaannya tidak setajam yang terdapat di negara- 

negara berkembang. 

Riset yang dilakukan oleh Jere Behrman dan Nancy Birdsall menyimpulkan 

bahwa yang menjadi penentu perbedaan pendapatan dan produktivitas adalah 

kualitas pendidikan (kualitas pengajaran, fasilitas dan kurikulum) dan bukan 

hanya kuantitasnya saja (lamanya bersekolah). Implikasinya adalah Pemerintah 

harus mencurahkan lebih banyak upaya untuk meningkatkan kualitas sekolah- 

sekolah yang ada dan tidak perlu memperbanyak sekolah. Yaitu, mereka harus 

memperdalam investasi dalam modal manusia dan bukan memperluasnya agar 

bisa dijangkau sebanyak mungkin orang. Kebijakan yang berimbang adalah 

dengan menekankan kualitas pendidikan dasar ke semua orang sebelum 

melangkah menuju perluasan jumlah sekolah menengah. 
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2.9.2. Sistem Kesehatan dan Pembangunan 

Kesehatan memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembangunan, baik pada 

tingkat mikro mapun makro. Menurut Atamawikarta (2005),  pada tingkat mikro 

yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi 

produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang 

sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan 

mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-

negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan  kerja masih 

bekerja secara manual. Di Indonesia sebagai contoh, tenaga kerja laki-laki yang 

menderita anemia menyebabkan 20% kurang produktif jika dibandingkan dengan 

tenaga kerja laki-laki yang tidak menderita anemia. Selanjutnya, anak yang sehat 

mempunyai kemampuan  belajar lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa 

yang lebih terdidik. Dalam keluarga yang sehat, pendidikan anak cenderung untuk 

tidak terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat. 

Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik 

merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan 

ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman 

sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti 

pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang 

kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Hal ini 

antara lain terjadi di Inggris selama revolusi industri, Jepang dan Amerika Selatan 

pada awal abad ke-20,  dan  pembangunan di Eropa Selatan dan Asia Timur pada 

permulaan tahun 1950-an dan tahun 1960-an. 

Informasi yang paling mengagumkan adalah penelusuran sejarah yang 

dilakukan oleh Prof. Robert Fogel, yang menyatakan bahwa peningkatan 

ketersediaan jumlah kalori untuk bekerja, selama 200 tahun yang lalu mempunyai 

kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita seperti terjadi di Perancis 

dan Inggris. Melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pemberian kalori 

yang cukup, Fogel memperkirakan bahwa perbaikan gizi memberikan kontribusi 

sebanyak 30% terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita di Inggris. 
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Bukti-bukti makroekonomi menjelaskan bahwa negara-negara dengan 

kondisi kesehatan dan pendidikan yang rendah, mengahadapi tantangan yang 

lebih berat untuk mencapai pertumbuhan  berkelanjutan jika dibandingkan dengan 

negara yang lebih baik keadaan kesehatan dan pendidikannya. Terdapat korelasi 

yang kuat antara tingkat kesehatan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi. Secara statistik diperkirakan bahwa setiap peningkatan 10% dari angka 

harapan hidup (AHH) waktu lahir akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

minimal 0.3–0.4% pertahun, jika faktor-faktor pertumbuhan lainnya tetap. Dengan 

demikian,  perbedaan tingkat pertumbuhan tahunan antara negara-negara maju 

yang mempunyai AHH tinggi (77 tahun) dengan negara-negara sedang 

berkembang dengan AHH rendah (49 tahun) adalah sekitar 1.6%, dan pengaruh 

ini akan  terakumulasi terus menerus (Atmawikarta, 2005). 

Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari bertambah 

panjangnya usia sangatlah penting. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan 

antar kelompok masyarakat, sangatlah penting untuk melihat angka harapan 

hidup, seperti halnya dengan tingkat pendapatan tahunan. Di negara-negara yang 

tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih 

lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk untuk 

memperoleh pendapatan lebih tinggi. Keluarga yang usia harapan hidupnya lebih 

panjang, cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan 

dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional dan investasi akan 

meningkat, dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Disisi lain, kesehatan yang buruk akan memberikan pengaruh buruk 

terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini antara lain terjadi di sub-Sahara Afrika 

dan Asia Selatan. Beban berat yang diakibatkan oleh penyakit dan pengaruh 

gandanya terhadap produktivitas, kependudukan, dan pendidikan mempunyai 

peranan dalam kinerja ekonomi yang buruk dan kronis di negara-negara Afrika. 

Studi terbaru yang dilakukan oleh Bloom dan Sachs, menemukan bahwa lebih 

dari setengahnya dari keterbelakangan pertumbuhan di negara-negara Afrika jika 

dibandingkan dengan dengan negara-negara di Asia Timur, secara statistik dapat 

diterangkan oleh beban berat akibat penyakit, kependudukan, dan geografis jika 

dibandingkan dengan variabel-variabel tradisional dari ekonomi makro dan politik 
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pemerintahan. Sebagai contoh, tingginya angka prevalensi penyakit malaria 

menunjukkan hubungan yang erat dengan penurunan pertumbuhan ekonomi 

sebesar satu persen atau lebih setiap tahunnya. 

Pengukuran dan distribusi tingkat kesehatan bisa dilakukan berdasarkan 

indikator kematian bayi maupun angka harapan hidup. Indikator ini sebagian 

besar dipakai sebagai perkiraan. Selain itu, pertimbangan yang lain adalah 

mengenai beban penyakit, negara berkembang cenderung menghadapi beban 

penyakit yang lebih banyak dibandingkan negara maju seperti penyakit menular, 

AIDS, malaria, dan parasit. Perlu diperhatikan bahwa kesehatan dan gizi memang 

mempengaruhi kesempatan kerja, produktivitas, serta upah diantara kaum miskin.  

Peran pemerintah yang efektif seharusnya mencakup tiga alasan sebagai berikut: 

a) Kesehatan merupakan hal sentral dalam mengentaskan kemiskinan karena 

masyarakat sering kali kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan 

akibat kemiskinan. 

b) Rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk kesehatan 

karena mungkin mereka bisa saja mengabaikan eksternalitas. 

c) Pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan dan 

penelitian serta pengembangan dan transfer teknologi ke negara-negara 

berkembang. 

Pada saat ini, dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, masyarakat masih 

diposisikan sebagai obyek dan belum sebagai subyek. Selain itu, masih banyak 

upaya kesehatan yang harus dilakukan bagi masyarakat miskin, di daerah 

terpencil, tertinggal, kepulauan dan perbatasan. Untuk itu perlu, adanya upaya 

kesehatan yang bersumberdaya masyarakat, agar upaya kesehatan lebih tercapai 

(accessible), lebih terjangkau (affordable), serta lebih berkualitas (quality). 

Sebagai upaya meningkatkat kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah 

telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelengagra Jaminan Sosial (BPJS). Salah satu Implementasi 

dari kedua undang-undang tersebut adalah pemberlakuan BPJS pada Tahun 2014.  

BPJS merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh 

http://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatan
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rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan 

TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha 

lainnya ataupun rakyat biasa.  

 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
http://id.wikipedia.org/wiki/TNI
http://id.wikipedia.org/wiki/Polri
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2.10. Gender dan Pembangunan 

Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) merupakan strategi untuk 

mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang 

memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan 

dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, 

seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. 

Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dapat 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan 

terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat untuk 

perempuan. Mengingat betapa pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan, 

maka dituntut kepedulian konkret lebih besar dengan menempatkannya sebagai 

salah satu bidang program yang bertujuan kian mempercepat terciptanya 

kesetaraan gender dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terbatas 

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, 

program dan proyek pembangunan.  

Hal ini dilandasi fakta bahwa masih rendahnya partisipasi perempuan dalam 

pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi 

terhadap perempuan. Juga masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum 

perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. 

Fakta lain juga menunjukkan, masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan 

terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan memadai, pendidikan yang murah 

dan berkualitas, serta keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Di 

samping itu, masih ditemukan rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, 

tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga tingginya 

perdagangan manusia di kalangan perempuan dan anak, rendahnya kesejahteraan 

dan perlindungan anak, banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang bias gender, serta diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli 

perlindungan anak.  

Berdasarkan data empiris yang dikeluarkan UNDP pada Human 

Development Report 2004 di 66 negara dari 108 negara, jumlah anak perempuan 

yang duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah lebih kecil, 

setidaknya 10 persen, dibandingkan dengan jumlah anak laki-laki. Kesenjangan 
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pendidikan antar gender ini lebih banyak ditemukan di negara-negara termiskin 

dan secara regional terdapat di Timur Tengah serta Afrika Utara. Jika semua 

negara berkembang
3
 digabungkan, maka kemampuan baca tulis kaum perempuan 

lebih rendah 29 persen dibandingkan dengan kaum laki-laki, rata-rata tahun 

bersekolah kaum perempuan lebih rendah sebesar 45 persen, dan tingkat 

bersekolah kaum perempuan di sekolah dasar, sekolah menengah dan pendidikan 

pasca sekolah menengah secara berurutan lebih rendah 9%, 28% dan 49% 

(Todaro, 2006). 

Dampak kemiskinan bagi kehidupan laki-laki juga berbeda dengan 

perempuan. Sumber permasalahan kemiskinan perempuan terletak pada budaya 

patriarki yang bekerja melalui pendekatan, metodologi, dan paradigma 

pembangunan. Praktik pemerintahan yang bersifat hegemonik dan patriarki, serta 

pengambilan keputusan yang hierarkis telah memarjinalkan dan mendevaluasi 

perempuan secara sistematis dalam beberapa kebijakan, program, dan lembaga 

yang tidak responsif gender. Dalam literatur ekonomi pembangunan, Haddat et 

al., dalam  Todaro (2006:449) menyebutkan bahwa salah satu cara guna 

mempersempit kesenjangan gender adalah melalui pendidikan bagi kaum 

perempuan. Hal ini dikarenakan perluasan pendidikan bagi kaum perempuan akan 

menguntungkan secara ekonomis sebagai berikut: 

a) Tingkat pengembalian (rate of return) pendidikan kaum wanita lebih tinggi 

daripada tingkat pengembalian pendidikan pria di kebanyakan Negara 

berkembang. 

b) Peningkatan pendidikan kaum wanita tidak hanya menaikkan 

produktivitasnya di lahan pertanian dan di pabrik, tetapi juga meningkatkan 

partisipasi tenaga kerja, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang lebih 

rendah, dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak. 

c) Kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik 

akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap kualitas 

anak bangsa selama beberapa generasi yang akan datang. 

                                                           
3
 Negara berkembang yang dimaksud meliputi delapan negara yaitu: Algeria, 

Bangladesh, Mesir, Meksiko, Maroko, Nigeria, Korea Selatan dan Sudah. 
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d) Karena kaum wanita memikul beban terbesar dari kemiskinan dan kelangkaan 

lahan garapan yang melingkupi masyarakat di Negara berkembang, maka 

perbaikan yang signifikan dalam peran dan status wanita melalui pendidikan 

dapat mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan 

kemiskinan serta pendidikan yang tidak memadai. 

2.11. Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan 

Pemerintah dapat mencari sumber pembiayaan lain di luar APBN dan 

APBD, yaitu dengan mencari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, atau 

menggandeng pihak swasta untuk membangun infrastruktur maupun untuk 

mengatasi permasalahan pembangunan lainnya. Pinjaman pada dasarnya dapat 

diperoleh dari lembaga perbankan, lembaga nonperbankan, atau masyarakat. 

Pinjaman dari lembaga perbankan atau lembaga nonbank biasanya berbentuk 

kredit investasi. Pinjaman dari masyarakat biasanya berbentuk. Obligasi. 

Sementara itu, pihak swasta dapat dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur 

melalui (1) development sharing atau (2) built, operate, and transfer (BOT). Sub 

bab berikut menjelaskan berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur di luar 

APBN dan APBD, beserta karakteristik dari masing-masing sumber pembiayaan.  

 Kredit Investasi  

Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur pada umumnya memerlukan 

dana yang relatif besar bila dibandingkan dengan pembiayaan untuk nasabah 

bank pada umumnya. Karena besarnya dana yang harus dikucurkan, dalam 

banyak kasus pendanaan untuk pembangunan infrastruktur diperoleh melalui 

konsorsium yang merupakan gabungan dari beberapa bank atau gabungan dari 

bank dan lembaga non bank, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini 

menyebabkan pembiayaan infrastruktur dari melalui kredit investasi menjadi 

rentan terhadap perubahan kurs. Karena menghadapi resiko yang tinggi, pihak 

bank pada umumnya menetapkan tarif bunga yang relatif tinggi untuk kredit 

investasi. Dalam perjalanan waktu pengembalian kredit, mungkin saja terjadi 

perubahan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengembalian pinjaman 

tersebut, misalnya, pada saat terjadi perubahan pimpinan daerah atau DPRD. 

Perubahan kebijakan tersebut umumnya menguntungkan pihak pemerintah 
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dan merugikan pihak perbankan. Hal ini mengakibatkan minat pihak 

perbankan untuk memberikan kredit dalam rangka pembangunan infrastruktur 

daerah menjadi berkurang/rendah.  

 Development Sharing  

Pembangunan infrastruktur daerah dengan metode development sharing 

melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur daerah. 

Pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak swasta membangun 

infrastruktur tertentu, dengan komposisi penyertaan modal dan bagi hasil 

pendapatan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Metode ini efektif 

untuk mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah daerah untuk 

membangun infrastruktur. Hal yang menguntungkan dari metode ini adalah 

rendahnya biaya perolehan dana dan tingkat bunga, rendahnya risiko terhadap 

perubahan kurs. Namun, perusahaan sebagai suatu entitas bisnis pada 

umumnya juga memiliki keterbatasan dana, sehingga dalam prakteknya, 

pembangunan infrastruktur dengan metode development sharing tidak mudah 

diterapkan oleh pemerintah daerah. 

Metode ini menarik bagi pemerintah daerah karena risiko terhadap perubahan 

kurs relatif tidak ada, karena modal berasal dari pasar dalam negeri. Pola 

development sharing merupakan pola yang menarik bagi investor, karena hak 

penguasaan investor terhadap infrastruktur yang dibangun relatif tinggi. 

Namun, besarnya dana yang harus disediakan investor pada umumnya 

menjadi kendala bagi pihak swasta untuk ambil bagian dalam pembangunan 

infrastruktur dengan pola development sharing. Kendala lainnya adalah 

pemerintah daerah, disamping sebagai partner bisnis juga sebagai regulator, 

sehingga investor menghadapi risiko terjadinya perubahan kebijakan 

pemerintah yang cukup signifikan.  

 Build Operate & Transfer (BOT)  

Pembangunan infrastruktur dengan metode BOT merupakan metode 

pembangunan infrastruktur yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh 

pihak swasta. Sebagai balas jasa, pihak swasta diberikan hak untuk 

mengoperasikan dan menikmati hasil dari infrastruktur tersebut selama jangka 
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waktu tertentu. Setelah itu, infrastruktur akan diserahkan sepenuhnya kepada 

pemerintah daerah.  

Bagi pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur dengan pola BOT 

menguntungkan, karena dapat membangun infrastruktur dengan biaya 

perolehan dana dan tingkat bunga yang relatif rendah. Pemerintah daerah juga 

tidak menanggung risiko kemungkinan terjadinya perubahan kurs.  

Bagi investor, pembangunan infrastruktur dengan metode BOT merupakan 

pola yang menarik, karena memiliki hak penguasaan yang tinggi terhadap 

infrastruktur yang dibangunnya. Namun perusahaan swasta sebagai suatu 

entitas bisnis pada umumnya memiliki keterbatasan dalam penyediaan dana 

untuk pembangunan infrastruktur, menyebabkan pola BOT menjadi kurang 

diminati investor. Di samping itu, selama kurun waktu pengoperasian 

infrastruktur oleh pihak investor, mungkin saja terjadi perubahan kebijakan 

pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak investor.  

 Obligasi Daerah  

Obligasi merupakan pengakuan hutang atau kesanggupan resmi (berupa 

kontrak) untuk membayar sejumlah nilai tertentu pada waktu yang telah 

ditetapkan. Sebagai balas jasa atas hutang tersebut, penerbit obligasi akan 

membayar sejumlah uang tertentu secara periodik selama obligasi tersebut 

belum dilunasi. Dalam kontrak perjanjian obligasi terkandung unsur-unsur :  

 Adanya pihak yang berhutang (yang menerbitkan obligasi)  

 Adanya pihak yang memberi pinjaman (yang membeli obligasi)  

 Nilai nominal obligasi (jumlah pinjaman)  

 Tanggal jatuh tempo pelunasan obligasi (kapan obligasi harus dibayar)  

 Besarnya kupon yang harus di bayar sebagai balas jasa pinjaman  

 Tanggal jatuh tempo pembayaran kupon (kapan kupon obligasi harus 

dibayar)  

Secara garis besar, obligasi dapat dibedakan menjadi obligasi korporat dan 

obligasi pemerintah. Obligasi korporat adalah obligasi yang diterbitkan oleh 

perusahaan swasta, sedangkan obligasi pemerintah adalah obligasi yang 
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diterbitkan oleh pemerintah. Obligasi pemerintah ada dua macam, yaitu 

obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan obligasi yang diterbitkan 

oleh pemerintah daerah, yang dikenal dengan istilah obligasi daerah.  

Perbankan dapat menyediakan dana yang cukup memadai untuk pembangunan 

infrastruktur, namun mengingat waktu pengembalian yang panjang 

menyebabkan minat perbankan untuk membiayai infrastruktur menjadi 

rendah. Development sharing dan BOT melibatkan pihak swasta yang 

diharapkan tertarik untuk berinvestasi infrastruktur daerah. Namun sayangnya 

tidak banyak pihak swasta yang memiliki cukup dana dan berkeinginan untuk 

membangun infrastruktur. 

Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan obligasi mampu menyediakan 

dana dalam jumlah besar, karena melibatkan banyak pihak. Pembiayaan ini 

memiliki risiko terhadap perubahan kurs rendah, karena tingkat bunga dapat di 

tetapkan pada saat penerbitan obligasi. Kebijakan pemerintah tidak mudah 

mempengaruhi pola pembiayaan dengan obligasi, karena sudah diatur dalam 

kontrak. Apabila likuiditas obligasi dapat dilaksanakan dengan baik dan 

tingkat bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bunga deposito, 

minat pemilik dana untuk memiliki obligasi akan semakin besar, sehingga 

obligasi merupakan alternatif yang baik sebagai sumber pembiayaan dalam 

rangka pembangunan infrastruktur daerah. 

Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, salah satu unit organisasi di 

lingkungan pemerintah daerah, Badan Otorita Daerah, Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), atau pihak lain (swasta) yang didukung atau disponsori dan 

atau dijamin oleh pemerintah daerah adalah Obligasi Daerah. Dalam hal ini, 

obligasi tidak harus diterbitkan oleh pemerintah daerah, tetapi dapat juga 

diterbitkan oleh BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau 

Bank Pembangunan Daerah (BPD), atau Kantor-kantor Dinas yang ada di 

daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pariwisata, dan sebagainya.  

Berdasarkan sifat atau perilakunya serta tujuan penggunaan dana yang 

dihasilkan, obligasi daerah dapat dibedakan menjadi general obligation bond, 
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special revenue bond, limited tax bond, incremental tax bond, double berrel 

tax bond, special assessment bond, dan private activity bond. Pemerintah 

daerah dapat menerbitkan salah satu atau kombinasi dari beberapa jenis 

obligasi tersebut.  

a. General Obligation Bond  

General Obligation Bond merupakan obligasi yang diterbitkan oleh 

pemerintah daerah dalam rangka memperoleh dana untuk pembiayaan umum 

daerah, baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk proyek-proyek sarana 

umum yang dibangun oleh pemerintah daerah, misalnya pembangunan jalan, 

jembatan, tanggul pengendali banjir, dan fasilitas lain yang tidak 

mendatangkan penghasilan. Kupon dan pengembalian general obligation bond 

sepenuhnya menjadi beban APBD.  

b. Special Revenue Bond  

Obligasi ini diterbitkan secara khusus untuk membiayai pembangunan proyek-

proyek yang menghasilkan pendapatan, sehingga pembayaran kupon dan 

pelunasan obligasi ini akan dibayar dari penghasilan proyek yang didanai. 

Contoh special revenue bond adalah pembangunan jalan tol, atau 

pembangunan kawasan pariwisata. Kedua proyek ini dapat menghasilkan 

pendapatan yang bisa digunakan untuk membayar kupon dan melunasi 

obligasi.  

c. Limited Tax Bond  

Limited tax bond merupakan obligasi yang digunakan untuk membangun 

proyek tertentu, misalnya pusat perbelanjaan, dimana untuk membayar kupon 

dan mengembalikan pokok pinjaman obligasi ini dibackup dengan pajak yang 

dipungut dari kawasan pusat perbelanjaan tersebut.  

d. Double Barrel Bond  

Obligasi jenis ini diperlukan untuk membiayai proyek-proyek dalam jumlah 

besar. Karena besarnya jumlah pinjaman, pengembalian obligasi ini perlu di-

backup dua lapis. Misalnya, obligasi yang diterbitkan dalam rangka 
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pembangunan jalan tol. Selain menggunakan pendapatan dari jalan tol, 

pelunasan obligasi jenis ini juga dibayar dari penghasilan pajak kendaraan 

sebagai back up lapis kedua. Apabila back up lapis kedua dirasa kurang, bisa 

ditambah dengan back up lapis ketiga, dan seterusnya.  

e. Incremental Tax Bond  

Hasil penjualan obligasi jenis ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek 

yang secara langsung tidak menghasilkan penghasilan, namun secara tidak 

langsung dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah. 

Tambahan pendapatan ini yang digunakan untuk membayar kupon dan 

melunasi incremental tax bond. Sebagai contoh, pembangunan jalan untuk 

membuka isolasi suatu wilayah tertentu yang dibiayai dengan incremental tax 

bond. Pembangunan jalan tersebut akan menyebabkan nilai jual tanah di 

wilayah tersebut menjadi naik. Kenaikan harga tanah akan mengakibatkan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat.  

f. Special Assessment Bond  

Special assessment bond digunakan untuk membiayai infrastruktur yang 

dibangun untuk dinikmati oleh sebagian masyarakat saja, misalnya untuk 

membangun jaringan gas untuk masyarakat perkotaan. Penerima manfaat dari 

proyek ini hanyalah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Oleh 

karenanya, hanya masyarakat perkotaan yang berlangganan gas saja yang 

seharusnya bertanggung jawab terhadap pembayaran kupon dan pelunasan 

obligasi. Sementara itu, masyarakat perkotaan yang tidak berlangganan gas, 

serta masyarakat pedesaan, tidak dikenai beban untuk melunasi special 

assessment bond.  

g. Private Activity Bond  

Organisasi swasta yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan nirlaba, 

dapat mengeluarkan obligasi yang dijamin oleh pemerintah daerah. Obligasi 

semacam ini dikenal dengan istilah private activity bond. Sebagai contoh, 

obligasi yang diterbitkan untuk pembangunan rumah sakit atau sekolah 

swasta. 
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Berdasarkan karakteristik dari masing-masing sumber pembiayaan di 

atas, maka dapat dibuat analisis perbandingan dalam bentuk matrik sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.2. Matrik Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan  

Variabel 
Kredit 

Investasi 

Development 

Sharing 
BOT 

Obligasi 

Daerah 

Kemampuan menyediakan dana Sedang Sedang Sedang Tinggi 

Biaya untuk memperoleh dana Sedang Rendah Rendah Rendah 

Tingkat bunga Tinggi Rendah Rendah Tinggi 

Risiko terhadap perubahan kurs Tinggi Rendah Rendah Rendah 

Risiko terhadap perubahan 

kebijakan Pemerintah 
Tinggi 

Sedang 

 
Sedang Rendah 

Hak penguasaan investor terhadap 

infrastruktur 
Rendah Tinggi Tinggi Rendah 

Minat investor terhadap 

pembiayaan infrastruktur 
Rendah Sedang Sedang Tinggi 

 

5.  Corporate Social Responsibility  

Hopkins (1990) mendefinisikan bahwa CSR berkaitan dengan perlakukan 

perusahaan terhadap stakeholders baik yang berada di dalam maupun di luar 

perusahaan termasuk lingkungan secara etis atau secara bertanggung jawab, 

dengan memperlakukan stakeholders dengan cara yang bisa diterimanya. 

Sedangkan secara sosial CSR meliputi tanggung jawab di bidang ekonomi 

dalam upaya menciptakan standar hidup lebih baik dengan tetap menjaga 

profitabilitas perusahaan. Sedangkan menurut Sucada, et al. (2006) CSR adalah 

segala upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan 

lingkungan dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan 

dampak positif di setiap pilar. 

Corporate Social Responsibility (CSR) ada karena desakan masyarakat atas 

perilaku sebagian besar perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial, 

seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam, mengurangi pajak, 

dan menindas buruh. Kebanyakan perusahaan cenderung membuat jarak 

dengan masyarakat sekitar, program  community development biasanya bersifat 

charity seperti memberi sumbangan, santunan, sembako. Dengan  konsep 
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charity, kapasitas dan akses masyarakat tidak beranjak dari kondisi semula, 

tetap marginal, akibatnya tidak bisa memutus rantai kemiskinan dan benang 

kusut pendidikan. CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya 

(namun bukan hanya) perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap 

konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam 

segala aspek operasional perusahaan. Masih banyak perusahaan tidak mau 

menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai 

pengeluaran biaya (cost center). CSR memang tidak memberikan hasil secara 

keuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akan memberikan hasil baik 

langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa 

mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program 

CSR diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh 

karena itu, program-program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai 

investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan. 

Dengan masuknya program CSR sebagai bagian dari strategi bisnis, maka akan 

dengan mudah bagi unit-unit usaha yang berada dalam suatu perusahaan untuk 

mengimplementasi kan rencana kegiatan dari program CSR yang dirancangnya. 

Dilihat dari sisi pertanggung jawaban keuangan atas setiap investasi yang 

dikeluarkan dari program CSR menjadi lebih jelas dan tegas, sehingga pada 

akhirnya keberlanjutan yang diharapkan akan dapat terimplementasi 

berdasarkan harapan semua stakeholder. 

CSR adalah pelaku bisnis bertindak sebagai agen moral (moral agent) dalam 

suatu masyarakat (Solihin, 2009). Pembuatan keputusan yang dilakukan oleh 

pimpinan dengan posisi puncak di perusahaan senantiasa melibatkan 

pertimbangan nilai atau mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki oleh 

menejemen puncak (Solihin, 2009). Oleh sebab itu, terjadi  agar keselarasan  

antara nilai yang dimiliki perusahaan dengan nilai yang dimiliki masyarakat, 

perusahaan harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Kondisi 

yang sama juga terjadi dalam konteks ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur secara spesifik tentang CSR, seperti :  
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a) Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal (disingkat UUPM) yang menegaskan bahwa 

“tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat 

pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan 

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan 

budaya masyarakat setempat”.  

b) Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan 

Terbatas (disingkat UUPT) juga menegaskan bahwa “tanggung jawab 

sosial dan lingkungan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, 

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. 

c) CSR juga telah diatur dalam UU no 40 tahun 2007 pasal 66 tentang 

laporan tahunan untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan 

keluarnya undang-undang terkait CSR ini,  kedepan CSR wajib untuk 

dilaporkan. 

  CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan 

membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat (Solihin, 

2009).  CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu 

perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau 

masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya (Solihin, 2009). CSR 

memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan 

hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter 

keberhasilan suatu perusahaan dalam pandangan CSR adalah pengedepanan 

prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik , dengan paling 

sedikit merugikan kelompok masyarakat lainnya.  

Agar efektif CSR memerlukan peran civil society yang aktif. 

Setidaknya terdapat tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan 

perannya yaitu (Daniri, 2007): 

1. Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak 

sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas lobby dan advokasi. 
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2. Mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan 

membangun institusi yang terkait dengan CSR. 

3. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan berbagai 

elemen dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk 

mempromosikan dan meningkatkan kualitas penerapan CSR. 
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BAB III 

METODE 

 

 

3.1. Tahapan Kegiatan 

Untuk memenuhi maksud dan tujuan kegiatan ini, maka tahapan kegiatan 

Penyusunan review dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025, antara lain: 

a. Pengumpulan data data dan studi literature. 

b. Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan di 

Kabupaten Lumajang. 

c. Analisis terhadap peraturan dan dokumen perencanaan yang terkait. 

d. Melaksanakan diskusi-diskusi untuk meperoleh masukan dalam 

penyusunan review dokumen RPJPD. 

e. Menyusun laporan, mulai dari laporan awal sampai dengan laporan 

akhir penyusunan review dokuem RPJPD. 

Untuk mendukung lingkup kegiatan tersebut, maka perlu didukungoleh 

beberpa data dasar yang menjadi acuan utama penyusunan laporan antara 

lain: 

- Data-data makro ekonomi Kabupaten Lumajang; 

- Teori-teori Ekonomi, sosial, hukum dan, berbagai teori terkait; 

- Undang-undang dan peraturan terkait; 

- Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat, 

kabupaten Lumajang, dan dokuemn perencanaan seperti RTRW dan 

RPJP kabupaten sekitar Lumajang. 
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3.2. Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Tempat pelaksanaan kegiatan penyusunan review dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang 

Tahun 2005-2025 dilaksanakan di wilayah administrasi Kabupaten 

Lumajang. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Kegiatan penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer untuk 

mendukung analisa yang digunakan. Data sekunder yang dipergunakan 

bersumber dari: 

 BPS Jawa Timur (meliputi data PDRB, indikator makro ekonomi, 

APBD, dan data lainnya)  

 BPS Kabupaten Luamjang (meliputi data PDRB, indikator makro 

ekonomi, APBD, dan data lainnya) 

 Lembaga/instansi, SKPD di lingkunagn pemerintah Kabupaten 

Lumajang yang terkait dengan data-data pendukung yang diperlukan.  

 Data sekunder juga dapat bersumber dari jurnal, buku, dan dokumen 

ilmiah lainnya. 

 

Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengumpulkan data primer 

yang bersumber dari pejabat pemerintahan yang terkait di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Lumajang dan stakeholders yang berkaitan erat 

dengan topik penelitian. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan desk 

study. Metode ini lebih menitikberatkan pada data sekunder instansional 

dan berbagai referensi ilmiah. Data-data sekunder difokuskan pada 

statistik keuangan daerah. 

Selain itu, untuk penyempurnaan hasil kajian ini dilakukan wawancara 

dan focus group discussion (FGD). Wawancara dan FGD ini dilakukan 
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untuk memperoleh masukan dan perbaikan terhadap instrument yang 

dibangun. 

 

3.5. Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah analisis deskritif. 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan temuan-temuan di lapangan, 

dan mengintrepetasikan analisis data yang dilakukan. Penyajian hasil 

analisis ini dapat berupa deskripsi umum, matriks, bagan, dan bentuk 

penyajian lainnya.  

 

3.6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 

Jangka waktu penyelesaian kegiatan, ditetapkan selama 90 (sembilan 

puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian 

(kontrak) kegiatan swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana 

swakelola.  

3.7. Bentuk Laporan 

Bentuk Laporan yang harus akan diberikan oleh pelaksana kegiatan 

kepada pemberi kerja sebagai berikut: 

1. Laporan Pendahuluan 

Laporan pendahuluan memuat elaborasi dari kerangka acuan terdiri atas 

pendahuluan, teori, pendekatan/metodologi pelaksanaan pekerjaan dan 

rencana kegiatan.  

2. Laporan Akhir 

Laporan akhir memuat keseluruhan hasil akhir kegiatan setelah 

mendapatkan masukan dan revisi dari diskusi-diskusi yang telah 

dilakukan.  

3. Draft Review Dokumen 
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Draft review dokumen berisi tentang draft RPJPD Kabupaten Lumajang 

Tahun 2005-2025.  

4. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memuat keseluruhan hasil laporan keuangan yang 

diserahkan setiap bulannya.  

5. Copy Hasil Laporan 

Semua Hasil Laporan atara lain Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, dan 

Review Dokum RPJPD Kabupaten Lumajang kedalam compact disk.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

4.1. Aspek Geografi dan Demografi 

Analisis aspek geografis perlu dilakukan dalam upaya memperoleh gambaran 

tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan 

kerentanan wilayah terhadap kondisi bencana yang mungkin dihadapi. Sementara itu 

analisis tentang kondisi demografis wilayah kabupaten Lumajang perlu dilakukan 

dalam rangka menyampaikan perubahan penduduk, komposisi dan distribusi 

penduduk secara keseluruhan di wilayah kabupaten Lumajang. 

4.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

Kondisi geografis  terdiri dari informasi tentang luas wilayah dan letak geografis 

wilayah, topografi, hidrologi, geologi, klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, 

kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Berbagai informasi ini perlu 

mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.  

4.1.1.1. Letak dan Kondisi Geografis 

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Lumajang terletak antara 112o 50’-113o 

22’ Bujur Timur dan 7o 52’ – 8o 23’ Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 

(dua puluh satu) kecamatan, yaitu: Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, 

Pronojiwo, Tempursari, Rowokangkung, Tekung, Lumajang, Sumbersuko, Sukodono, 

Senduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit, Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah 

dan Ranuyoso. Adapun batas–batas administrasi Kabupaten Lumajang sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara  : Kabupaten Probolinggo 

Sebelah Timur  : Kabupaten Jember 

Sebelah Selatan : Samudra Hindia 

Sebelah Barat  : Kabupaten Malang 

Luas wilayah 1.790,90 Km2 atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Wilayah 

Administrasi Kabupaten Lumajang, terbagi dalam 21 wilayah Kecamatan, 198 Desa, 7 

Kelurahan, 1.749 RW dan 7.023 RT. Berikut merupakan tipologi daerah kecamatan: 
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a. Wilayah Pegunungan antara lain, Kec. Pronojiwo, Candipuro, 

Pasrujambe, Senduro dan Gucialit. 

b. Wilayah Dataran Tinggi antara lain, Kec. Ranuyoso, Klakah, 

Kedungjajang dan Randuagung. 

c. Wilayah Dataran Rendah antara lain, Kec. Rowokangkung, Jatiroto, 

Sukodono, Padang, Tekung, Sumbersuko, Lumajang. 

d. Wilayah Pesisir antara lain, Kec. Tempursari, Pasirian, Tempeh, Kunir 

dan Yosowilangun 

Gambar 4.1.  
Peta Administrasi Kabupaten Lumajang 

 

Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik 

khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, 

perikanan, pertambangan, industri maupun perdagangan. Dari 21 kecamatan terdapat 

di Kabupaten Lumajang, kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Senduro dengan 

170,90 km2, yaitu sekitar 9,54 persen dari luas total wilayah Kabupaten Lumajang. 

Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tekung dengan luas wilayah 27,88 

km2, hanya sekitar 1,56 persen dari luas total wilayah Kabupaten Lumajang. Adapun 

data mengenai Luas wilayah tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Lumajang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1. 
Luas dan Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Lumajang, 2015 

NO KECAMATAN LUAS (Km
2
) PERSENTASE ( % ) 

1 Tempursari     105.35      5.88  

2 Pronojiwo     141.49      7.90  

3 Candipuro     143.09      7.99  

4 Pasirian     128.39      7.17  

5 Tempeh     73.21      4.09  

6 Lumajang     28.47      1.59  

7 Sumbersuko     29.07      1.62  

8 Tekung     27.88      1.56  

9 Kunir     53.30      2.98  

10 Yosowilangun     72.44      4.04  

11 Rowokangkung     58.88      3.29  

12 Jatiroto     53.69      3.00  

13 Randuagung     93.92      5.24  

14 Sukodono     28.81      1.61  

15 Padang     53.83      3.01  

16 Pasrujambe     162.47      9.07  

17 Senduro     170.90      9.54  

18 Gucialit     101.79      5.68  

19 Kedungjajang     66.13      3.69  

20 Klakah     87.42      4.88  

21 Ranuyoso     110.36      6.16  

 JUMLAH 1,790.90 100.00 

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang, 2016 

Selain itu, jika dilihat dari luas daerah berdasarkan kedalaman efektif, kecamatan 

di Kabupaten Lumajang memiliki luas kedalaman efektif rata-rata lebih dari 90 cm. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Luas Daerah berdasarkan Kedalaman Efektif (Ha), 2015 

Kecamatan >90 cm 60-90 cm 30-60 cm < 30 cm Jumlah 

Tempursari 5.921,24 2.228,67 2.235,42 149,67 10.535,00 

Pronojiwo 10.825,95 2.390,87 230,55 701,63 14.149,00 

Candipuro 11.994,55 1.892,81 281,01 141,03 14.309,40 

Pasirian 12.500,62 220,46 0 117,92 12.839,00 

Tempeh 7.321,00 0 0 0 7.321,00 

Lumajang 2.847,15 0 0 0 2.847,15 

Sumbersuko 2.907,35 0 0 0 2.907,35 

Tekung 2.788,00 0 0 0 2.788,00 

Kunir 5.330,00 0 0 0 5.330,00 

Yosowilangun 7.244,00 0 0 0 7.244,00 

Rowokangkung 5.888,00 0 0 0 5.888,00 

Jatiroto 5.369,00 0 0 0 5.369,00 
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Kecamatan >90 cm 60-90 cm 30-60 cm < 30 cm Jumlah 

Randuagung 9.392,25 0 0 0 9.392,25 

Sukodono 2.880,86 0 0 0 2.880,86 

Padang 5.383,14 0 0 0 5.383,14 

Pasrujambe 13.647,05 2.325,25 0 275,15 16.247,45 

Senduro 10.374,30 4.015,10 2.700,25 0 17.089,65 

Gucialit 10.162,36 0 16,89 0 10.179,25 

Kedungjajang 5.910,30 0 702,70 0 6.613,00 

Klakah 5.838,71 1.902,08 852,30 148,91 8.742,00 

Ranuyoso 7.807,40 1.748,60 1.048,03 431,47 11.035,50 

KabupatenLumajang 152.333,23 16.723,84 8.067,15 1.965,78 179.090,00 

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang, 2016 

4.1.1.2. Topografi 

Topografi wilayah Kabupaten Lumajang terbagi ke dalam 4 (empat) daerah, 

yaitu: daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Untuk kategori 

yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Bromo 

dan Gunung Lamongan. Kecamatan yang termasuk ke dalam kategori yang ketiga 

adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Untuk kategori yang terakhir, yaitu 

Kecamatan Rowokangkung, Jatoroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari 

Yosowilangun sampai dengan Tempursari. 

Secara topografis wilayah Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur, 

karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 M), Gunung Bromo 

(3.292 M) dan Gunung Lamongan. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 hingga 3.676 M 

dari permukaan air laut. Daerah terluas ada pada ketinggian 100 hingga 500 M dari 

permukaan air laut, yaitu seluas 63.405,50 Ha atau sebesar 35,88% dari luas wilayah 

Kabupaten Lumajang, sedangkan daerah tersempit ada pada ketinggian antara >2.000 

m dari permukaan air laut, yaitu seluas 6.889,40 Ha atau 3,85% dari luas wilayah 

Kabupaten Lumajang. Adapun kemiringan wilayah Kabupaten Lumajang terdiri : 

a. Lahan dengan kemiringan 0 – 15 %  : 10.643,80 Ha 

b. Lahan dengan kemiringan 15 -25 %  :      176,00 Ha 

c. Lahan dengan kemiringan 25 – 40 %  :      476,00 Ha 

d. Lahan dengan kemiringan > 40 %     :   3.011.80 Ha 

Kemudian untuk Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang 

dikelompokkan menjadi 10 jenis tanah meliputi : 

a. Asosiasi andosol coklat kekuningan dan regosol coklat kekuningan 
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b. Komplek mediteran merah dan litosol 

c. Alluvial coklat kekelabuan 

d. Alluvial hidromort 

e. Asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan 

f. Asosiasi gley humus rendah dan alluvial kelabu 

g. Regosol kelabu 

h. Komplek regosol kelabu dan litosol 

i. Komplek regosol dan litosol 

j. Komplek latosol kemerahan dan litosol 

Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena terdapat endapan 

sedimen dari sungai-sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di 

kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawaan, Kali Gede, Kali Regoyo, Kali Rejali, 

Kali Besuk Sat, Kali Mujur dan Kali Bondoyudo. 

4.1.1.3. Geologi 

Kabupaten Lumajang memiliki potensi dalam bidang sumberdaya mineral. Jenis 

potensi geologi atau sumberdaya mineral yang terdapat di wilayah Kabupaten 

Lumajang yaitu Bahan Galian Golongan C atau mineral batuan dan bahan Galian 

golongan B atau mineral logam. Ada sepuluh jenis bahan galian golongan C di 

Lumajang, antara lain: Andesit, marmer, Batu gamping, Pasir dan Batu (Sirtu), Tanah 

liat (Lempung), Tanah Urug, batu gunung, batu apung, pasir pasang dan pasir laut. 

Sedangkan untuk mineral besi yaitu elemen besi yang tercampur pada pasir besi. 

Letaknya tersebar di seluruh Kabupaten Lumajang. 

Sentra kegiatan pertambangan berada pada kawasan pesisir Kabupaten 

Lumajang dengan rincian sebagai berikut : 

 Andesit :  Kec. Candipuro, Senduro, Pasirian 

 Pasir Batu :  Kec. Tempursari, Pasirian, Candipuro, Tempeh, Pronojiwo, 

Pasrujambe 

 Pasir Besi :  Kec. Pasirian, Tempursari, Yosowilangun, Tempeh, Kunir 

 Batu Gamping :  Kec. Tempursari 

 Batu Apung :  Kec. Yosowilangun, Kunir, Tempeh 

 Marmer :  Kec. Tempursari 

 Tanah urug :  Kec. Sumbersuko, Pronojiwo, Candipuro, Pasrujambe 

 Batu Gunung :  Kec. Tempursari 
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 Pasir Pasang:  Pasirian, Tempursari, Yosowilangun, Tempeh, Kunir, 

Candipuro, Pronojiwo 

 Pasir Laut : Kec. Pasirian, Tempursari, Yosowilangun, Tempeh, Kunir 

4.1.1.4. Hidrologi 

 Untuk kawasan selatan daerahnya juga merupakan daerah sangat subur 

karena mendapat endapan sedimen dari sungai-sungai yang mengalirnya. Ada 

beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali 

Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali Mujur dan Bondoyudo. Sebagian besar 

sungai utama di Kabupaten Lumajang mengalir ke Samudera Indonesia. Kondisi 

Hidrologi wilayah Kabupaten Lumajang sendiri merupakan bagian hilir  dari 6 Daerah 

Aliran Sungai (DAS), antara lain : 

a. Sub Das Paruk 

b. Sub Das Lecari 

c. Sub Das Mujur 

d. Sub Das Rejali 

e. Sub Das Bondoyudo 

f. Sub Das Jatiroto 

Tabel 4.3 
Nama Sungai dan Debit rata-rata Sungai yang Dikelola Balai PSAWS Bondoyudo – 

Mayang di Kabupaten Lumajang  

NO SUNGAI/Kali Panjang (Km) Debit Air (m
3
/detik) 

Debit Rata-Rata 

Pertahun 

1 Kali Bondoyudo 41,600 Max: 71,850 

Min: 12,222 

42,036 

2 Kali Jatiroto 25,600 Max: 8,748 

Min: 7,204 

7,976 

3 Kali Rojopolo  4,100 Max: 7,233 

Min: 4,338 

5,786 

4 Kali Ledog 24,750 Max: 24,225 

Min: 3,122 

13,729 

5 Kali Laban/Asem 24,000 Max: 53,988 

Min: 10,496 

32,242 

6 Kali Curah 

Menjangan 

32,600 Max: 12,776 

Min: 5,883 

9,330 

Sumber : UPT Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo-Mayang, 2018 

Kabupaten Lumajang memiliki 46 sungai, 369 dam, 254 pompa air dan 6 air 

terjun, selain itu juga terdapat danau/ranu yang potensial seperti Ranu Pakis, Ranu 
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Klakah dll. Potensi hidrografi telah memberikan peluang yang cukup besar bagi 

pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, industri dan pariwisata. 

Terdapat beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten Lumajang yaitu di Glidik, Kali 

Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Kali Rejali, Besuk Sat, Kali Mujur dan Bondoyudo.  

Tabel 4.4  
Nama sungai dan debit sungai yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Lumajang  

No. Nama Kali / Sungai 
Debit (m3/detik) 

Kemarau Hujan 

1 Bondoyudo 16.268,00 35.141,00 

2 Bodang 125,00 250,00 

3 Curah Menjangan 3.200,00 5.885,00 

4 Kajaran 500,00 2.000,00 

5 Kresek 600,00 1.900,00 

6 Grobogan 1.000,00 5.000,00 

7 Paleran 1.500,00 4.000,00 

8 Umbul Pring Tali 950,00 4.500,00 

9 Jatiroto 2.717,00 7.519,00 

10 Batu Lubang 7.000,00 3.250,00 

11 Boto 2.492,00 2.717,00 

12 Banter 1.250,00 2.550,00 

13 Dilem 320,00 525,00 

14 Blukon 461,00 1.746,00 

15 Asem/Laban 409,00 13.931,00 

16 Betoto 300,00 774,00 

17 Ireng-ireng 3.500,00 7.500,00 

18 Lateng 7.500,00 13.200,00 

19 Pakel 150,00 250,00 

20 Krai 1.000,00 11.000,00 

21 Mujur 300,00 7.790,00 

22 Tunggeng 60,00 250,00 

23 Besuk Tempeh 40,00 400,00 

24 Poh 25,00 90,00 

25 Klatakan 200,00 1.000,00 

26 Besuk Sat 4.650,00 7.000,00 

27 Pancing 1.000,00 2.100,00 

28 Besuk Semut 300,00 750,00 

29 Durek 3.540,00 10.250,00 

30 Rejali 6.500,00 12.000,00 

31 Wuluh 1.050,00 4.800,00 

32 Krumbang 30,00 3.200,00 

33 Regoyo 50,00 3.800,00 

34 Gede 2.700,00 6.000,00 

35 Welang 600,00 2.000,00 

36 Dampar 2.000,00 6.000,00 

37 Rawaan 1.000,00 11.000,00 

38 Glidik 1.500,00 13.000,00 

39 Lenkong 1.200,00 2.500,00 

40 Besuk Bang 975,00 2.900,00 

Sumber : UPT Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo-Mayang, 2018 
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Kabupaten Lumajang juga memiliki 9 rawa dengan luas total 174,50 Ha yang 

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang sebagai berikut : 

Tabel 4.5 
Luas Waduk / Rawa di Kabupaten Lumajang  

No. Nama Rawa 
Lokasi 

Luas ( Ha ) 
Desa Kecamatan 

1 Rawa Asin Wotgalih Yosowilangun ±      20,00  

2 Rawa Sumo Wonokerto Tekung ±        4,50  

3 Rawa Kancu Kalisemut Padang ±        7,00  

4 Rawa Dampar Bades Pasirian ±      40,00  

5 Rawa Gedang Kluthuk Kraton Yosowilangun ±      30,00  

6 Rawa Krasak Jatimulyo Kunir ±      30,00  

7 Rawa Tunjung Putih Wotgalih Yosowilangun ±        6,00  

8 Rawa Pandan Gondoruso Pasirian ±      25,00  

9 Rawa Kutuk Bulurejo Tempursari ±      12,00  

 JUMLAH          174,50  

Sumber : UPT Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo-Mayang, 2018 

Pengelolaan sungai di Kabupaten Lumajang dilakukan oleh dua instansi yaitu 

Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Bondoyudo – Mayang yang merupakan 

UPT Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur di Lumajang yang mengelola jaringan 

irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dengan luas 1000 – 3000 Ha atau 

daerah irigasi < 1000 Ha yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. Untuk urusan jaringan 

irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten dengan luas < 1000 

Ha dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Lumajang. Pada tabel 2.3 telah 

disajikan nama dan debit sungai di Kabupaten Lumajang. 

4.1.1.5. Klimatologi 

Pada umumnya Kabupaten Lumajang hanya dikenal dua musim, yaitu musim 

kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau biasanya terjadi antara bulan 

April – Oktober, hal ini berkaitan dengan arus angin yang berasal dari arah Australia 

dan tidak mengandung uap air. Sedangkan musim penghujan biasanya terjadi pada 

bulan Oktober sampai dengan bulan April dimana pada bulan-bulan tersebut arus 

angin berasal dari arah Asia dan Samudra Pasifik, yang banyak mengandung uap air. 

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak 

kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup 

daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan gunung 
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Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, 

Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata 

bulan kering 3-4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi 

Tekung, Kunir dan Yosowilangun.    

Tabel 4.6. 
Type Iklim Kabupaten Lumajang 

No Kecamatan 
Type Iklim (Schmidt and Ferguson) 

Jumlah 
A B C D E 

1 Lumajang - - - 2.847,15 - 2.847,15 

2 Sumbersuko - - - 2.907,35 - 2.907,35 

3 Sukodono - - - 2.880,86 - 2.880,86 

4 Padang - - - 5.838,14 - 5.838,14 

5 Senduro - - 17.089,65 - - 17.089,65 

6 Pasrujambe - - 15.247,45 - - 15.247,45 

7 Gucialit - - 10.179,25 - - 10.179,25 

8 Klakah - - - 8.742,00 - 8.742,00 

9 Ranuyoso - - - 11.040,50 - 11.040,50 

10 Randuagung - - - 9.392,25 - 9.392,25 

11 Kedungjajang - - - 6.613,00 - 6.613,00 

12 Yosowilangun - - - 7.244,00 - 7.244,00 

13 Jatiroto - - - 5.369,00 - 5.369,00 

14 Kunir - - - 5.330,00 - 5.330,00 

15 Tekung - - - 2.788,00 - 2.788,00 

16 Rowokangkung - - - 5.888,00 - 5.888,00 

17 Pasirian - - - 12.839,00 - 12.839,00 

18 Tempeh - - - 7.321,00 - 7.321,00 

19 Candipuro - - 14.304,40 - - 14.304,40 

20 Pronojiwo - - 14.149,00 - - 14.149,00 

21 Tempursari - - 10.535,00 - - 10.535,00 

 Jumlah 0,00 0,00 81.504,75 97.040,25 0,00 178.545,00 

Sumber : Lumajang Dalam Angka, 2017 

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah 

Sungai Bondoyudo - Mayang pada tahun 2015 mencatat bahwa rata-rata hari hujan di 

Kabupaten Lumajang berkisar antara 2 sampai dengan 21 hari tiap bulannya. 

Sedangkan untuk rata-rata intensitas curah hujan berkisar antara 0 – 517 mm3. Hal ini 

dapat ditunjukkan pada tabel 2.7 dan 2.8 di bawah ini. 
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Tabel 4.7 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Lumajang, 
2015 

Bulan Curah Hujan (mm3) Hari Hujan 

Januari 238 13 

Februari 365 19 

Maret 0 21 

April  517 19 

Mei  129 12 

Juni 120 2 

Juli 0 0 

Agustus 0 0 

September 0 0 

Oktober 0 0 

November 242 12 

Desember 38 19 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang, 2017 

Secara kumulatif, dalam setahun curah hujan tertinggi tercatat pada stasiun 

penakar Paleran dengan curah hujan mencapai 0-700 mm dan stasiun curah hujan 

Kalipancing dengan curah mencapai 2-671 mm dan rata-rata hari hujan berkisar antara 

89-260 hari dalam setahun. 

Tabel 4.8. Curah Hujan Terbesar, Curah Hujan Terkecil, Rata-rata Hujan dan Jumlah 
Hari Hujan menurut Stasiun Penakar di Kabupaten Lumajang, 2015 

No.  
Stasiun Penakar 

Hujan  

Banyaknya Curah Hujan (mm) Jumlah (mm) 

Terbesar Terkecil  
Jumlah 
Setahun 

Hari 
Hujan 

Rata-
rata 

1 Labruk Lor 479 0 1.518 109,00 126,50 

2 Senduro 487 0 1.905 128,00 158,75 

3 Jokarto 466 0 1.464 103,00 122,00 

4 Pasrujambe 630 11 2.335 142,00 194,58 

5 Pagowan 442 0 1.651 92,00 137,58 

6 Bendo 566 11 2.443 174,00 203,58 

7 Besuk Sat 619 14 2.167 143,00 180,58 

8 Mungir 575 14 2.615 174,00 217,92 

9 Pasirian 441 0 1.500 72,00 125,00 

10 Candipuro 424 13 1.651 90,00 137,58 

11 Sememu 377 0 1.338 52,00 111,50 

12 Kalipancing 671 12 2.100 180,00 175,00 

13 Kec. Pasirian 524 0 1.542 128,00 128,50 

14 Gunungsawur 520 48 2.704 160,00 225,33 

15 Curah Kobo'an 469 35 2.407 134,00 200,58 

16 Besuk 304 0 1.128 79,00 94,00 

17 Tempeh Lor 405 0 1.382 94,00 115,17 

18 Tempeh Kidul 352 0 1.117 90,00 93,08 
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No.  
Stasiun Penakar 

Hujan  

Banyaknya Curah Hujan (mm) Jumlah (mm) 

Terbesar Terkecil  
Jumlah 
Setahun 

Hari 
Hujan 

Rata-
rata 

19 Kedungwringin 380 0 1.410 142,00 117,50 

20 Kertosari 400 7 1.598 111,00 133,17 

21 Kunir 280 0 1.191 84,00 99,25 

22 Kebonsari 331 0 1.241 107,00 103,42 

23 Sukodono 289 0 1.203 71,00 100,25 

24 Dawuhan Lor 235 0 1.079 65,00 89,92 

25 Kedungsangku 235 0 1.128 71,00 94,00 

26 Gucialit 565 0 2.239 143,00 186,58 

27 Padang 269 0 1.222 77,00 101,83 

28 Bodang 397 0 1.873 90,00 156,08 

29 Ranu Pakis 274 0 1.480 120,00 123,33 

30 Ranu Klakah 384 0 2.066 125,00 172,17 

31 Ranuyoso 330 0 1.605 126,00 133,75 

32 Kaliboto 378 0 1.846 109,00 153,83 

33 Rojopolo 362 0 1.537 89,00 128,08 

34 Banyuputih Kidul 335 0 1.400 102,00 116,67 

35 Gedang Mas 519 0 2.048 95,00 170,67 

36 Kalipenggung 379 0 1.417 88,00 118,08 

37 Randuagung 461 0 1.869 92,00 155,75 

38 Paleran 700 0 2.337 95,00 194,75 

39 Kedungjajang 300 0 1.396 85,00 116,33 

40 Sumberpandan 446 0 1.726 108,00 143,83 

41 Pace 510 0 2.166 81,00 180,50 

42 Gunung Ringgit 488 0 2.452 141,00 204,33 

43 Umbul 430 0 1.679 125,00 139,92 

44 Tekung 319 0 1.459 97,00 121,58 

45 Nogosari 334 0 1.455 90,00 121,25 

46 Wonokerto 297 0 1.405 102,00 117,08 

47 Meleman 326 0 1.468 83,00 122,33 

48 Yosowilangun 343 0 1.446 75,00 120,50 

49 Blimbing 337 0 1.479 80,00 123,25 

50 Blukon 318 0 1.110 66,00 92,50 

51 Tempursari 466 12 2.366 136,00 197,17 

52 Pronojiwo 680 41 2.836 158,00 236,33 

53 Supiturang 559 2 3.121 141,00 260,08 

Sumber: Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo – Mayang, 2017 

4.1.1.6. Penggunaan Lahan dan Kawasan Budidaya 

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Lumajang meliputi kawasan 

lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung di Kabupaten Lumajang meliputi 

Hutan Lindung dan Taman Nasional dengan total seluas 35.067,05 Ha atau sekitar 

19,58%, sedangkan kawasan budidaya seluas 144.022,95 Ha atau sekitar 80,42%  

meliputi Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Permukiman, Lahan Pertanian, Lahan 
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Perkebunan Perikanan darat (tambak, kolam, empang) serta sungai dan perairan. Hal 

ini dapat ditunjukkan oleh tabel 4.9.  

4.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah  

Kabupaten Lumajang merupakan wilayah dengan karakter wilayah relatif cukup 

beragam. Dengan karakter wilayah cukup beragam maka wilayah kabupatan Lumajang 

ditandai oleh wilayah pertanian, perkebunan, wilayah hutan, perikanan dan 

sebagainya. Berbagai jenis karakter wilayah tersebut pada gilirannya menghasilkan 

berbagai jenis produk baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan 

sebagainya. Selain itu dengan potensi dan kondisi wilayah yang ada maka ke depan 

beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian untuk dikembangkan agar produk yang 

dihasilkan oleh wilayah bersangkutan dapat dicapai secara optimal sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya. 

Tabel 4.9 
 Penggunaan Lahan dan Kawasan Budidaya di Kabupaten Lumajang  

Peruntukan Luas Ha 

Kawasan Hutan Lindung 11.527,60 

Taman Nasional 23.539,45 

Kawasan Hutan Produksi 22.735,00 

Kawasan Hutan Rakyat 56.436,00 

Total Luasan Hutan : 114.238,05 

Penggunaan lain : 64.851,95 

- Permukiman 15.927,00 

- Lahan pertanian  35.993,00 

- Lahan Perkebunan 9.921,00 

- Perikanan (tambak,kolam,empang) 127,00  

- Sungai dan perairan 2.883,95 

Sumber : RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 

Dalam penggunaan lahannya, Kabupaten didominasi oleh guna lahan kawasan 

hutan meliputi hutan lindung, taman nasional. Hutan produksi dan hutan rakyat dengan 

luas 114.238,05 Ha atau sekitar 63,79% dari total luas Kabupaten Lumajang. 

Sedangkan untuk pemanfaatan lainnya yaitubudidaya pertanian, budidaya perikanan, 

budidaya perkebunan, permukiman, perindustrian, rawa/waduk dan sebagainya. 

Komposisi pemanfaatan ruang terkecil adalah pemanfaatan ruang untuk perikanan 

(tambak, kolam, empang) yaitu 127 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa ruang di 

Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh lahan tidak terbangun sehingga 
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pengalokasian ketersediaan lahan skala kabupaten sangat dapat diaplikasikan dengan 

dikembangkannya kawasan budidaya antara lain: 

 Kawasan Perdagangan dan Jasa  

Peruntukkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan 

di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lumajang mencakup pengembangan 

skala wilayah meliputi Kecamatan Lumajang, Sukodono, Pasirian, Senduro, 

Klakah dan Yosowilangun. Sedangkan untuk kecamatan yang lain 

dikembangkan perdagangan skala lokal.  

 Kawasan Permukiman  

Pengembangan kawasan permukiman dibedakan atas permukiman perkotaan 

dan permukiman pedesaan dimana dikembangkan di seluruh kecamatan 

Kabupaten Lumajang. 

 Kawasan Pendidikan  

Pengembangan kawasan pendidikan diarahkan menyebar di seluruh 

kecamatan di Kabupaten Lumajang. 

 Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran  

Pengembangan kawasan Pemerintahan dan Perkantoran diarahkan 

menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang. 

 Kawasan Industri  

Berdasarkan rencana tata ruang, Kabupaten Lumajang tidak direncanakan 

sebagai kawasan industri, namun dikembangkan sebagai kawasan 

peruntukkan industri dimana dibedakan menjadi tiga yaitu :  

o Kawasan Peruntukkan Industri Besar di Kecamatan Pasirian, Tempeh, 

Sumbersuko, Kunir, Jatiroto, Kedungjajang dan Klakah 

o Kawasan Peruntukkan Industri Menengah dikembangkan di Kecamatan 

Candipuro, Tekung, Yosowilangun, Sukodono, Rowokangkung, 

Randuagung dan Ranuyoso 

o Kawasan Peruntukkan Industri Kecil dan/atau Mikro, dikembangkan di 

seluruh wilayah kecamatan. 

 Kawasan Pariwisata  

Pengembangan kawasan pariwisata dibagi atas dua jenis yaitu : 
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o Pengembangan wisata koridor, diarahkan pada Kecamatan Tempursari, 

Pasirian, Tempeh dan Yosowilangun. 

o Pengembangan Obyek Wisata, diarahkan pada Kecamatan Pasirian, 

Pronojiwo, Candipuro, Senduro, Pasrujambe, Gucialit, Ranuyoso, Klakah, 

Lumajang dan Sumbersuko 

 Kawasan Pertanian 

Pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada pelestarian dan 

pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi terbangun melalui penetapan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebar di seluruh kecamatan di 

Kabupaten Lumajang. 

 Kawasan Pertambangan 

Kawasan pertambangan tidak diarahkan pada pengembangan 

koridor/wilayah, melainkan diarahkan pada pengembangan budidaya potensi 

bahan galian yaitu pada Kecamatan Tempursari, Pasirian, Tempeh, Kunir, 

Yosowilangun, Pronojiowo, Pasrujambe, Senduro, Candipuro, Sumbersuko 

dan Ranuyoso. 

Selain direncanakan dalam rencana penataan pola ruang, dalam RTRW 

Kabupaten Lumajang juga telah ditetapkan beberapa kawasan strategis 

pengembangan kawasan baik pengembangan ekonomi, sosio cultural dan 

penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana berikut : 

 Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi 

o Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) 

KWT berada pada lokasi strategis yaitu pada pintu masuk Kawasan 

Perkotaan Lumajang dan Terminal Tipe B Minak Koncar yang merupakan 

tempat transit penumpang terbesar di Kabupaten Lumajang. Pada kondisi 

eksisting, pemanfaatan lahan berupaka kawasan perdagangan dan jasa, 

perkantoran, rekrasi/wisata dan kegiatan seni.  

o Kawasan Jalan Lintas Selatan (JLS) 

Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi JLS diarahkan di daerah-

daerah yang dilalui pembangunan Jalur Lintas Selatan, meliputi Desa 

Tegalrejo, Bulurejo, dan Tempurejo Kecamatan Tempursari; Desa 

Jugosari Kecamatan Candipuro; Desa Gondoruso, Bades, Bago, Selok 
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Awar-Awar dan Selokanyar Kecamatan Pasirian; Desa Pandanarum dan 

Pandanwangi Kecamatan Tempeh; Desa Jatimulyo Kecamatan Kunir; 

serta Desa Darungan dan Wotgalih Kecamatan Yosowilangun. 

Pengembangan kawasan strategis Jalan Lintas Selatan dapat dilakukan 

melalui pengembangan potensi-potensi alam di wilayah selatan yang 

dulunya kurang berkembang, yang meliputi potensi pertanian dan 

perkebunan di seluruh Kecamatan yang terlewati Jalan Lintas Selatan; 

pertambangan galian B di Kecamatan Yosowilangun, pertambangan 

galian C di Kecamatan Tempursari, Candipuro, Pasirian, dan Tempeh; 

perikanan tangkap di pesisir Kecamatan Tempursari, Pasirian, Tempeh, 

Kunir dan Yosowilangun; perikanan budidaya air payau di daerah pesisir 

Kecamatan Yosowilangun; serta pariwisata pantai yang didukung 

aksesibiltas jaringan jalan ke obyek-obyek wisata di Kecamatan 

Tempursari, Pasirian dan Yosowilangun. 

o Kawasan Agropolitan Seroja 

Kawasan pengembangan agropolitan di Kabupaten Lumajang diarahkan 

pada Kawasan Agropolitan Seroja seluas 25.061,28 Ha yang terdiri dari 8 

desa di Kecamatan Senduro dan Pasrujambe yang meliputi Senduro, 

Kandangtepus, Kandangan, Burno, Argosari, Jembekumbu, Pasrujambe, 

dan Jambearum.  

Pengembangan Kawasan Agropolitan Seroja ini bertujuan untuk 

mengembangkan agribisnis pertanian tanaman pangan, perkebunan, 

kehutanan, peternakan, dan perikanan yang berwawasan lingkungan 

guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing, mendayagunakan 

sumber daya agribisnis Kawasan Agropolitan Seroja, meningkatkan 

pendapatan masyarakat agribisnis di sekitar kawasan, meningkatkan 

kontribusi dalam pertumbuhan pendapatan asli daerah, melakukan re-

positioning pemasaran daerah Kabupaten Lumajang di pasar nasional 

maupun global. 

 Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Sosio Kultural 

Kawasan strategis sosio kultural yang ada di Kabupaten Lumajang adalah kawasan 

Pura Mandara Giri Semeru Agung yang terletak di Kecamatan Senduro yang 

disebut-sebut sebagai pura terbesar kedua setelah Pura Besakih di Bali. Lokasi 

Pura Mandara Giri Semeru Agung ditetapkan sebagai kawasan strategis sosio-
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kultural karena memiliki nilai budaya yang tinggi dan perlu dilestarikan sebagai 

salah satu potensi utama dalam mendukung pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Lumajang. 

 Kawasan Strategis Pengembangan Penyelamatan Lingkungan Hidup. 

Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lumajang 

diarahkan pada Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang meliputi wilayah 

Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Sumberurip, dan Supiturang Kecamatan Pronojiwo; 

Desa Pasrujambe dan Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe; Desa Ranupane, 

Argosari, Burno, Kandangtepus dan Wonocempokoayu Kecamatan Senduro; Desa 

Pakel, Gucialit, dan Kertowono Kecamatan Gucialit.   

Fungsi dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini adalah menjaga kelestarian 

hutan dan sumber mata air di sekitar kaki Gunung Semeru, serta melindungi 

ekosistem flora dan fauna endemik yang mulai langka. Rencana pelestarian 

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meliputi pengembangan 

kawasan wisata alam dan wisata penelitian karena memiliki keragaman dan 

kerapatan vegetasi yang tinggi, peningkatan pengamanan dan konservasi hasil 

hutan untuk menghindari kerusakan hutan 

Kawasan hutan di Kabupaten Lumajang seluas 58.530,85 Ha yaitu sekitar 32,55 

% dari luas Kabupaten Lumajang. Pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten 

Lumajang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Probolinggo SKPH Lumajang dan 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS). Pengelolaan Kawasan Hutan oleh  

Perum Perhutani KPH Probolinggo SKPH Lumajang seluas 34.991,40 Ha yang terdiri 

atas : 

a. Hutan Lindung = 11.527,60  Ha 

b. Hutan Produksi = 22.965,60  Ha 

c. Hutan Suaka Alam =      498,60   Ha 

Sedangkan pengelolaan kawasan hutan oleh Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru (TN-BTS) seluas 23.539,45 Ha yang terdiri atas : 

a. Zonasi Inti   = 11.605,84  Ha 

b. Zonasi Rimba  = 11.299,28  Ha 

c. Pemanfaatan Intensif =      150,0   Ha 
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d. Pemanfaatan Tradisional =      484,35 Ha 

Pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lumajang selain sebagai Kawasan 

Hutan Lindung juga difungsikan sebagai kawasan hutan produktif. Berdasarkan 

jenisnya, hutan produksi terbagi 4 (empat) yaitu hutan produksi terbatas, hutan 

produksi tetap, hutan produksi konversi dan hutan rakyat.  

a. Kawasan hutan produksi terbatas ditujukan untuk memanfaatkan hasil hutan 

secara terbatas yang eksploitasinya dilakukan dengan cara tebang pilih.  

b. Kawasan hutan produksi tetap, dilakukan dengan memanfaatkan hasil hutan 

yang eksploitasinya dilakukan dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. 

c. Kawasan hutan produksi konversi, yakni hutan yang dicadangkan untuk 

penggunaan lain, dapat dikonversi untuk pengelolaan non-kehutanan. 

d. Hutan rakyat seringkali dibangun dalam bentuk campuran antara tanaman-

tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian jangka pendek 

Adapun hutan produksi di Kabupaten Lumajang dibedakan menjadi hutan 

produksi mahoni, hutan produksi jati, hutan produksi pinus dan hutan produksi damar. 

Untuk hutan produksi mahoni terdapat di Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Klakah 

dan kecamatan Randuagung. Hutan produksi jati terdapat di Kecamatan Candipuro, 

Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Yosowilangun. Hutan produksi pinus terdapat di 

Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Tempursari. Hutan produksi Damar terdapat di 

Kecamatan Gucialit dan Kecamatan Senduro. Adapun arahan pengembangannya yaitu 

dengan mengembangkan potensi hutan produksi yang ada di masing-masing daerah. 

Adapun secara rinci luas kawasan hutan (hutan lindung, suaka alam dan pelestarian 

alam, dan hutan produksi) dan wilayah perairan yang terdapat di Kabupaten Lumajang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.10 
Luas Kawasan Hutan dan Perairan menurut Kecamatan di Kabupaten Lumajang, 2016 

No Kecamatan 
Hutan 

Lindung 

Suaka Alam 
dan 

Pelestarian 
Alam 

Hutan Produksi Jumlah 
Luas Hutan 

dan 
Perairan Terbatas Tetap 

Dapat 
Dikonversi 

1 Tempursari 1892.7 0   2265.2   4157.9 

2 Pronojiwo 2330.55 3810.03   1654.4   7794.98 

3 Candipuro 1211.3 0   3460.8   4672.1 

4 Pasirian 2443.7 1882.61   1246   5572.31 

5 Tempeh 0 0   0   0 

6 Lumajang 0 0   0   0 
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No Kecamatan 
Hutan 

Lindung 

Suaka Alam 
dan 

Pelestarian 
Alam 

Hutan Produksi Jumlah 
Luas Hutan 

dan 
Perairan Terbatas Tetap 

Dapat 
Dikonversi 

7 Sumbersuko 0 0   0   0 

8 Tekung 0 0   0   0 

9 Kunir 0 0   0   0 

10 Yosowilangun 0 0   438.8   438.8 

11 
Rowokang 
kung 

0 0   0   0 

12 Jatiroto 0 0   0   0 

13 Randuagung 161.5 0   307.5   469 

14 Sukodono 0 0   0   0 

15 Padang 0 0   0   0 

16 Pasrujambe 383.5 8835.49   1818.7   11037.7 

17 Senduro 368.8 8560.04   3156.2   12085 

18 Gucialit 304.5 1188.55   2039.1   3532.15 

19 Kedungjajang 0 0   227.5   227.5 

20 Klakah 211.7 0   570.7   782.4 

21 Ranuyoso 2408.7 0   1474.3   3883 

Lumajang 11716.95 24276.72   18659.2   54652.9 

Sumber: Lumajang Dalam Angka, 2017 

Kawasan lindung di Kabupaten Lumajang dengan fungsi utama untuk melindungi 

kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah 

bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang 

dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya. Kawasan lindung di Kabupaten 

Lumajang diarahkan pada pengembangan Kawasan Suaka Alam, Kawasan 

Perlindungan Alam, Kawasan Lindung Bawahan, Kawasan Lindung Setempat dan 

Kawasan Bencana Alam dengan rincian sebagaimana berikut : 

a. Kawasan Suaka Alam   

Kawasan suaka alam memiliki luas 498 Ha dimana berada dalam 

penanganan Balai Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) atau Resort Polisi 

Hutan (RPH). Wilayah Kabupaten Lumajang dibagi menjadi empat RPH, yaitu 

Klakah, Senduro, Pasirian, dan Pronojiwo. Luasan suaka alam Kabupaten 

Lumajang adalah 498.6 Ha yang pengelolaannya ditangani oleh Perum 

Perhutani KPH Probolinggo. 

b. Kawasan Pelestarian Alam  

Kawasan Perlindungan Alam Kawasan pelestarian alam di Kabupaten 

Lumajang pada umumnya berada pada wilayah selatan, barat dan utara 
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seluas 25.510,22 Ha. Kawasan pelestarian ini berupa kawasan hutan lindung  

dan kawasan danau maupun pada wilayah yang mempunyai lahan kritis. 

Lahan Kritis di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 seluas 14.627,60 Ha 

dengan lahan kritis terlas terdapat di wilayah Pronowijo seluas 2.512,14 Ha. 

berikut adalah luas dan lokasi lahan kritis Kabupaten Lumajang Tahun 2017. 

Tabel 4.11  
Kondisi Lahan Kritis di Luar dan Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Lumajang tahun 

2017 

No Kecamatan 
Luas Wilayah 

(km
2
) 

Lahan Kritis dalam dan luar 
kawasan (ha) 

1 Tempursari 101,36 1.698,58 

2 Pronojiwo 38,74 2.512,14 

3 Candipuro 144,93 1.050,29 

4 Pasirian 183,91 850,78 

5 Tempeh 88,05 406,07 

6 Lumajang 30,26 27,71 

7 Sumbersuko 26,54 11,49 

8 Tekung 30,40 15,05 

9 Kunir 50,18 181,01 

10 Yosowilangun 81,30 441,05 

11 Rowokangkung 77,95 23,50 

12 Jatiroto 77,06 0,08 

13 Randuagung 103,41 795,54 

14 Sukodono 30,79 1,84 

15 Padang 52,79 46,83 

16 Pasrujambe 97,30 1.307,29 

17 Senduro 228,68 1.195,90 

18 Gucialit 72,83 1.071,02 

19 Kedungjajang 92,33 315,65 

20 Klakah 83,67 807,42 

21 Ranuyoso 98,42 1.868,36 

Jumlah 1.790,90 14.627,60 

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, 2018 

c. Kawasan Lindung Bawahan  

Kawasan yang menjadi perlindungan dari kawasan ini didalamnya memiliki 

berbagai kegiatan strategis yang berpengaruh luas jika tidak dilindungi. 

Berdasarkan hasil overlay informasi kondisi lahan mengenai topografi dan 

kelerengan tanah, maka wilayah yang direncanakan untuk pengembangan 

kawasan lindung di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut: 
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 Kawasan lindung mutlak yang berupa hutan dengan fungsi utamanya 

menjaga kehidupan sekitarnya sebagai pengatur tata air, pencegah 

banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah, yang 

pemanfaatannya mutlak hanya untuk kelestarian fungsi yang dimaksud.  

 Kawasan lindung terbatas merupakan kawasan perlindungan yang 

berupa hutan dengan fungsi utamanya menjaga kehidupan sekitarnya 

sebagai pengatur tata air, pengalih banjir dan erosi serta memelihara 

kesuburan tanah, yang pemanfaatannya masih dimungkinkan untuk 

usaha budidaya secara terbatas, sejauh masih tetap terjamin 

terpeliharanya fungsi lindung yang ada.  

d. Kawasan Lindung Setempat 

Kawasan perlindungan setempat seluas 270,25 Ha terdiri dari dua klasifikasi 

yaitu kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau  dan 

kawasan di sekitar mata air 

e. Kawasan Rawan Bencana  

Secara geografis Kabupaten Lumajang memiliki kerawanan teradap bencana.  

Berdasarkan data yang ada bencana yang sering terjadi adalah banjir.Hampir 

setiap tahun daerahseperti Rowokangkung mengalami banjir. Di samping itu 

terdapat ancaman bencana kekeringan yang terjadi di daerah Kecamatan 

Ranuyoso, Klakah, tanah longsor di Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, gempa 

bumi di hampir semua wilayah, badai tropis, tsunami dan lain-lain. 

Kabupaten Lumajang termasuk kedalam salah satu wilayah di Indonesia yang 

memiiki kerawanan terhadap berbagai macam bencana. Berdasarkan Data 

dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dalam kurun waktu 2009 – 2017 

tercatat kejadian bencana di Kabupaten Lumajang didominasi oleh 3 jenis 

ancaman, yaitu puting beliung, banjir dan tanah longsor. Bencana-bencana 

yang tercatat dalam informasi DIBI tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12  
Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Lumajang tahun 2009 – 2017  

No Kejadian 
Jumlah 
kejadian 

Meninggal 
Luka-
luka 

Hilang Menderita Mengungsi 

1 Banjir 32 0 1 0 11417 362 

2 Gelombang Pasang 
Dan Abrasi 

5 0 0 0 5 0 
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No Kejadian 
Jumlah 
kejadian 

Meninggal 
Luka-
luka 

Hilang Menderita Mengungsi 

3 Gempa Bumi 3 0 0 0 0 0 

4 Kebakaran Hutan 
Dan Lahan 

5 0 0 0 0 0 

5 Kekeringan 1 0 0 0 36181 0 

6 Puting Beliung/ 
Angin Kencang 

49 2 7 0 0 0 

7 Tanah Longsor 39 0 1 0 25 80 

Kabupaten Lumajang 134 2 9 0 47.623 442 

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Kejadian Bencana tahun 2017 

Dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa Puting Beliung merupakan kejadian 

rawan bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Lumajang yaitu 49 

kejadian dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2017. Adapun tanah 

longsor dan banjir menyusul selanjutnya dengan 39 dan 32 kejadian. 

Kekeringan menjadi kejadian yang paling jarang terjadi di Kabupaten 

Lumajang dengan 1 kejadian dalam kurun waktu terakhir.  

Adapun jika dirinci berdasarkan kejadian di lima tahun terakhir, sepanjang 

tahun 2013 – 2017 telah terjadi berbagai macam bencana dengan rata-rata 

frekuensi kejadian antara 95 sampai dengan 202 kejadian. Data jumlah dan 

frekuensi kejadian bencana tahun 2013 – 2017 sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 4.13 
Daftar Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Lumajang tahun 2013 - 2017 

No Jenis Bencana 
Status 

Bencana 

Tahun/ 

Jumlah Kejadian 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Tanah Longsor Lokal 73 25 18 25 20 

2 Angin Ribut Lokal 38 20 59 31 22 

3 Kekeringan Lokal 31 

Desa 
31 

Desa 
31 

Desa 
24 

Desa 
17 

Desa 

4 Banjir Lokal 35 9 5 16 9 

5 Kebakaran Lokal 22 68 53 30 15 

6 Gempa Bumi Lokal 11 2 0 1 1 

7 Gelombang 

Pasang 
Lokal 8 2 3 6 1 

8 Badai Tropis Lokal 0 0 0 0 0 

9 Lain-Lain Lokal 9 5 29 31 27 

Jumlah 202 131 198 164 95 

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, 2017 

Dilihat dari sejarah dan pengkajian resiko bencana, terdapat 10 (sepuluh) 

jenis potensi ancaman bencana alam yang dapat terjadi di Kabupaten 
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Lumajang. Kesepuluh potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.14  
Potensi Bencana di Kabupaten Lumajang 

No. Potensi Bencana 

1. Gempa Bumi  

2. Tsunami 

3. Banjir 

4. Tanah Longsor 

5. Letusan Gunung Berapi  

6. Kekeringan  

7. Gelombang Ekstrim 

8. Cuaca Ekstrim 

9. Kebakaran Hutan dan Lahan 

10. Banjir Bandang  

Sumber: DIBI dan Hasil Analisa Kesiapsiagaan, 2017 

Dari beberapa potensi yang ada selanjutnya dipetakan kembali menurut 

indeks bahaya untuk mengetahui potensi luas bahaya dan kelas bahaya serta 

peta bahaya setiap potensi bencana. Indeks bahaya merupakan komponen 

penyusun peta dan tingkat bahaya seluruh potensi bencana. Analisis indeks 

bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi. 

Pengkajian indeks bahaya merangkum keseluruhan potensi bencana yang 

didasarkan pada probabilitas dan intensitas kejadian setiap bencana. Dari 

potensi bencana dan data pengkajian risiko bencana, dapat diperkirakan kelas 

bahaya dan besaran luas bahaya. Besaran luas bahaya setiap bencana 

didasarkan pada luas wilayah di setiap daerah. Berikut merupakan 

rekapitulasi kajian bahaya Kabupaten Lumajang 

Tabel 4.15  
Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Lumajang  

JENIS BAHAYA 
BAHAYA 

TOTAL LUAS KELAS 

Banjir 5,223.54 Tinggi 

Banjir Bandang 829.06 Tinggi 

Cuaca Ekstrim 11,949.01 Tinggi 
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JENIS BAHAYA 
BAHAYA 

TOTAL LUAS KELAS 

Gelombang Ekstrim dan Abrasi 24.16 Tinggi 

Gempabumi 17,926.23 Rendah 

Kebakaran Hutan dan Lahan 7,167.05 Tinggi 

Kekeringan 17,926.23 Sedang 

Letusan Gunungapi Gunung Bromo 0.77 Rendah 

Letusan Gunungapi Gunung Lamongan 2,399.69 Rendah 

Letusan Gunungapi Gunung Semeru 3,998.59 Rendah 

Longsor 5,834.39 Sedang 

Tsunami 532.25 Tinggi 

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017  

Berdasarkan pengalaman dan data yang ada serta hasil monitoring terus 

menerus melalui instansi terkait, umumnya potensi yang diperkirakan dapat 

terjadi dan kemungkinan terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang meliputi : 

banjir, angina topan, tanah longsor, gempa bumi, badai, kekeringan dan 

tsunami, data sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 4.16 
Daerah atau kawasan rawan bencana di Kabupaten Lumajang 

No 
Jenis 

Bencana 
Lokasi 

1 Angin Ribut Kec. Padang, Kec. Senduro, Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, 

Kec. Tempursari, Kec. Sumbersuko, Kec. Sukodono, Kec. 
Lumajang, Kec. Tekung 

2 Banjir Kec. Senduro, Kec. Pasrujambe, Kec. Pronojiwo, Kec. 

Candipuro, Kec. Tempursari, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. 

Jatiroto, Kec. Lumajang, Kec. Rowokangkung dan Kec. 

Yosowilangun 

3 Erupsi Gunung Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Klakah, Kec. Ranuyoso, 

Kec. Randuagung 

4 Gempa Bumi Kec. Senduro, Kec. Pasrujambe, Kec. Pronojiwo, Kec. 

Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempursari, Kec. Tempeh, Kec. 

Sumbersuko, Kec. Kunir, Kec. Ranuyoso, Kec. Klakah, Kec. 

Kedungjajang, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Jatiroto, 

Kec. Lumajang, Kec. Rowokangkung, Kec. Tekung, Kec. 

Yosowilangun 

5 Gelombang 

Pasang 
Kec. Tempursari, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Kunir, Kec. 

Yosowilangun 
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No 
Jenis 

Bencana 
Lokasi 

6 Kebakaran Kec. Senduro, Kec. Pasrujambe, Kec. Pronojiwo, Kec. 

Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempursari, Kec. Tempeh, Kec. 

Sumbersuko, Kec. Kunir, Kec. Ranuyoso, Kec. Klakah, Kec. 

Kedungjajang, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Jatiroto, 

Kec. Lumajang, Kec. Rowokangkung, Kec. Tekung, Kec. 

Yosowilangun, Kec. Gucialit, Kec. Padang 
7 Kebakaran 

Hutan 
Kec. Senduro, Kec. Pasrujambe, Kec. Candipuro, Kec. 

Pronojiwo, Kec. Klakah, Kec. Ranuyoso 

8 Kekeringan Kec. Ranuyoso, Kec. Klakah, Kec. Kedungjajang, Kec. Gucialit, 

Kec. Randuagung, Kec. Padang 

9 Tanah Longsor Kec. Gucialit, Kec. Senduro, Kec. Pasrujambe, Kec. Pronojiwo, 

Kec. Candipuro, Kec. Tempursari, Kec. Ranuyoso, Kec. Klakah, 

Kec. Randuagung, Kec. Jatiroto 

10 Lain-lain Kab. Lumajang 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lumajang, 2017 

Kawasan Bencana Alam seluas 26.520 Ha terdiri dari Kawasan Rawan 

Letusan Gunung Api, Kawasan Rawan Gempa Bumi, Kawasan Rawan 

tsunami, Kawasan Rawan Gerakan Tanah dan Kawasan Rawan Banjir. 

Lahan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana di Kabupaten 

Lumajang yaitu : 

 Kawasan Rawan Letusan Gunung Api; ditetapkan dengan kriteria 

kawasan yang berada di sekitar gunung yang pernah meletus dan masih 

menunjukkan gejala aktifitas vulkanis. Kawasan yang ditetapkan sebagai 

kawasan rawan letusan gunung api adalah kawasan yang sering terlanda 

lava, awan panas dan jatuhan proklastis serta lahar yaitu Kecamatan 

Pronojiwo (Desa Sidomulyo), Tempursari, Senduro (Desa Ranupane, 

Argosari), Yosowilangun, Pasrujambe (Desa Pasrujambe).  

 Kawasan Rawan Gempa Bumi; Daerah yang yang diidentifikasikan 

sebagai pusat gempa dan yang pernah mengalami kegempaan dengan 

itensitas lebih dari 4 skala richter. Kawasan yang rawan gempa bumi 

adalah kawasan yang berada pada daerah sesar atau patahan yaitu di 

kawasan sekitar patahan. Yaitu di sekitar sungai Bondoyudo, di kawasan 

selatan Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tempursari (Desa Tempurrejo, 

Bulurejo, Tegalrejo, Purorejo, Pundungsari, Kaliuling), Pronojiwo ( 

Tamanayu), Pasirian (Desa Bago, Bades, Selok Awar-awar, Selokanyar), 

Tempeh (Pandanwangi, Pandanarum), Kunir (Jatimulyo), Yosowilangun 

(Desa Wotgalih) dan Rowokangkung.  
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 Kawasan Rawan Tsunami; kawasan yang terletak di kawasan selatan 

Kabupaten Lumajang. Yang langsung berbatasan langsung dengan pantai 

selatan yang berpotensi untuk mengalami gempa dengan skala besar > VI 

MMI. Yaitu Kecamatan Tempursari di Desa Bulurejo dan Desa Tegalrejo, 

Kecamatan Pasirian di Desa Bago, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Kunir, 

dan Kecamatan Yosowilangun di Desa Wotgalih dan Tunjungrejo.   

 Kawasan Rawan Gerakan Tanah; kawasan yang rawan gerakan tanah 

adalah daerah yang memiiki kemiringan >50%. Dengan kandungan air 

tanah sedang-tinggi dan sifat tanah lunak atau gembur. Di Kabupaten 

Lumajang wilayah yang rentan akan gerakan tanah adalah daerah di 

sekitar Sungai Besuk Semut dan Sungai Besuk Tunggal di Kecamatan 

Pronojiwo, Tempursari, Candipuro, Pasirian, Pasrujambe dan Senduro.  

 Kawasan Rawan Banjir; kawasan rawan banjir di Kabupaten Lumajang 

dibagi menjadi: 

o Banjir pengaruh Gunung Semeru, yaitu kawasan disekitar aliran Sungai 

Glidik dan Rejali, serta Sungai Mujur akibat aliran lava yang 

mengakibatkan pendangkalan sungai. Kecamatan yang rawan banjir 

pengaruh Gunung Semeru adalah : 

 Kecamatan Pronojiwo (Desa Supiturang) 

 Kecamatan  Candipuro (Desa Jugosari) 

 Kecamatan Tempursari 

 Kecamatan Pasirian  

o Kawasan rawan banjir pengaruh topografi disebabkan curah hujan 

yang tinggi dan tidak adanya penahan air yaitu di Kecamatan 

Pasrujambe (Desa Kertosari), Kecamatan Padang (Desa Mbarat dan 

Kedawung), Kecamatan Ranuyoso (Desa Ranubedali dan Desa alun-

alun), Kecamatan Senduri dan Kecamatan Klakah.  

o Kawasan rawan banjir akibat luapan atau genangan yang disebabkan 

meningkatnya debit sungai dan ketidakmampuan sungai menampung 

air. Terdapat di Kecamatan Rowokangkung di Desa Rowokangkung 

dan Sidorejo (akibat luapan sungai Bondoyudho), Kecamatan 

Yosowilangun Desa: Tunjung rejo, Wotgalih, Kalipepe dam 
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Yosowilangun, Kecamatan Tempursari di Desa Kaliuling, Tempursari, 

dan Desa Bulurejo.    

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Lumajang dengan kriteri daerah yang 

diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan 

gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lainnya.  

1. Daerah terlarang : Kecamatan senduro, Pronojiwo, dan Candipuro 

2. Daerah Bahaya I : Kecamatan Senduro, Pronojiwo, Pasirian, Tempeh, 

Kunir, Yosowilangun,  Rowokangkung, Tekung,  

Jatiroto, Lumajang, Sukodono, Randuagung, 

Kedungjajang, Gucialit, Klakah dan Ranuyoso. 

3. Daerah Bahaya II : Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, 

Candipuro, Pasirian, Tempeh, Senduro, Tekung, 

Lumajang dan Sukodono. 

Berikut disajikan data spasial berupa peta resiko multi bencana (seluruh jenis 

bencana berpotensi) atau resiko kejadian bencana yang dapat terjadi di tiap daerah di 

Kabupaten Lumajang 

Gambar 4.2 
Peta Resiko Multi Bencana di Kabupaten Lumajang 
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Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Lumajang tahun 2018-2022 

4.1.3. Demografi 

Tahun 2015 Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang ialah 1.104.856 jiwa, terdiri 

dari laki-laki sebesar 554.790 jiwa dan perempuan sebanyak 550.066 jiwa. Dari sisi 

kepadatan penduduk, Kabupaten Lumajang tingkat kepadatan penduduk rata-rata 

adalah 617 jiwa/km2. Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, 

kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Lumajang 

(2.866 jiwa/ km2), diikuti dengan Kecamatan Sukodono (1.711 jiwa/km2) dan 

Kecamatan Sumbersuko (1.310 jiwa/km2). Pada tahun 2015 setiap 100 penduduk 

perempuan di Indonesia terdapat 99 penduduk laki-laki. Dalam kurun waktu tahun 

2014 sampai tahun 2015 pertumbuhan penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2015 

mengalami perubahan sebesar 16.227 jiwa atau 1 persen.  

Tabel 4.17 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio 

menurut Kecamatan di Kabupaten Lumajang, 2015 

No Kecamatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah Kepadatan Sex Ratio 
laki-laki Perempuan 

1 Tempursasri 16.511 16.357 32.868 324 101 

2 Pronojiwo 18.877 18.667 37.544 969 101 

3 Candipuro 36.637 36.444 73.081 504 101 

4 Pasirian 45.195 45.540 90.735 493 99 

5 Tempeh 42.641 42.596 85.597 972 99 

6 Lumajang 43.175 43.537 86.712 2.866 99 

7 Sumbersuko 17.249 17.515 34.764 1.310 98 

8 Tekung 17.301 17.543 34.844 1.146 99 

9 Kunir 27.297 28.195 55.492 1.106 97 

10 Yosowilangun 31.126 31.330 62.456 768 99 

11 Rowokangkung 18.846 19.005 37.851 486 99 

12 Jatiroto 24.510 24.660 49.170 638 99 

13 Randuagung 33.424 33.740 67.164 649 99 

14 Sukodono 26.296 26.372 52.668 1.711 100 

15 Padang 18.488 18.481 36.669 695 98 

16 Pasrujambe 20.472 20.197 40.669 418 101 

17 Senduro 23.888 23.763 47.651 208 101 

18 Gucialit 12.563 12.954 25.517 350 97 

19 Kedungjajang 21.988 22.887 44.875 486 96 

20 Klakah 29.749 30.009 59.758 714 99 

21 Ranuyoso 24.133 24.638 48.771 496 98 

 
Jumlah 550.066 554.790 1.104.856 617 99 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017 
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Sedangkan pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Lumajang menurun 

sebanyak 71.158 jiwa menjadi 1.033.698 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 504.152 jiwa 

dan perempuan sebanyak 529.546 jiwa. Dari sisi kepadatan penduduk, Kabupaten 

Lumajang tingkat kepadatan penduduk rata-rata adalah 617 jiwa/km2. Apabila dilihat 

dari tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, kecamatan yang paling tinggi tingkat 

kepadatannya adalah Kecamatan Lumajang (2.880 jiwa/ km2), diikuti dengan 

Kecamatan Sukodono (1.850 jiwa/km2) dan Kecamatan Sumbersuko (1.207 jiwa/km2). 

Sex ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk 

perempuan dikalikan 100. Pada tahun 2016 setiap 100 penduduk perempuan di 

Indonesia terdapat 95,2 penduduk laki-laki.  

Tabel 4.18 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio 

menurut Kecamatan di Kabupaten Lumajang, 2016 

No Kecamatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah Kepadatan Sex Ratio 
Laki-Laki Perempuan 

1 Tempursari 14.295 14.382 28.677 272 99.4 

2 Pronojiwo 15.907 16.163 32.07 227 98.42 

3 Candipuro 30.777 32.585 63.362 443 94.45 

4 Pasirian 42.038 44.088 86.126 671 95.35 

5 Tempeh 39.713 41.635 81.348 1111 95.38 

6 Lumajang 39.883 42.12 82.003 2880 94.69 

7 Sumbersuko 16.868 18.218 35.086 1207 92.59 

8 Tekung 16.578 17.056 33.634 1206 97.2 

9 Kunir 25.768 27.343 53.111 996 94.24 

10 Yosowilangun 27.73 29.502 57.232 790 93.99 

11 Rowokangkung 16.833 17.691 34.524 586 95.15 

12 Jatiroto 23.103 23.757 46.86 873 97.25 

13 Randuagung 30.604 31.761 62.365 664 96.36 

14 Sukodono 26.376 26.928 53.304 1850 97.95 

15 Padang 17.351 18.372 35.723 664 94.44 

16 Pasrujambe 17.398 18.391 35.79 220 94.6 

17 Senduro 22.022 22.105 44.127 258 99.62 

18 Gucialit 11.437 12.177 23.614 232 93.92 

19 Kedungjajang 21.558 23.666 45.224 684 91.09 

20 Klakah 25.24 27.046 52.287 598 93.32 

21 Ranuyoso 22.672 24.56 47.232 428 92.31 

  Total 504.152 529.546 1.033.698 577 95.2 

Sumber: Lumajang Dalam Angka, 2017. 
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Sebagai ibukota kabupaten, maka gejala urban tidak dapat dihindari di 

Kabupaten Lumajang. Pembangunan fisik dengan segala fasilitasnya tak terhindarkan 

lebih banyak bermunculan di Kecamatan Lumajang, dan beberapa tempat di 

Kecamatan Sukodono, sebagai tempat pemekaran keramaian di kota Lumajang.  

Penduduk di Kabupaten Lumajang rata-rata terpusat di Kecamatan Pasirian, hal 

ini disebabkan karena rata-rata desa di Kecamatan Pasirian merupakan kawasan 

wisata sehingga tidak dapat dipungkiri jika rata-rata penduduk terpusat di kecamatan 

tersebut. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk yang paling cepat ialah pada 

Kecamatan Sukodono, hal ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk yang meningkat dari 

52.668 di tahun 2015 menjadi 53.304 penduduk di tahun 2016.  

Tabel 4.19 
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten 

Lumajang, tahun 2015 dan 2016 

No Kecamatan 2015 2016 Laju Pertumbuhan 

1 Tempursari 28,648 28,677 0.1 

2 Pronojiwo 32,033 32,070 0.12 

3 Candipuro 63,203 63,362 0.25 

4 Pasirian 85,834 86,126 0.34 

5 Tempeh 81,087 81,348 0.32 

6 Lumajang 81,841 82,003 0.2 

  7 Sumbersuko 34,921 35,086 0.47 

8 Tekung 33,488 33,634 0.44 

9 Kunir 52,929 53,111 0.34 

10 Yosowilangun 57,179 57,232 0.09 

11 Rowokangkung 34,479 34,524 0.13 

12 Jatiroto 46,631 46,860 0.49 

13 Randuagung 62,176 62,365 0.3 

14 Sukodono 52,639 53,304 1.26 

15 Padang 35,572 35,723 0.43 

16 Pasrujambe 35,682 35,790 0.3 

17 Senduro 44,023 44,127 0.24 

18 Gucialit 23,595 23,614 0.08 

19 Kedungjajang 45,102 45,224 0.27 

20 Klakah 52,149 52,287 0.26 

21 Ranuyoso 46,976 47,232 0.54 

Lumajang 1,030,187 1,033,698 0.34 

Sumber: Lumajang Dalam Angka, 2017 
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Bagi kalangan swasta di mana seluruh aktivitasnya lebih banyak yang 

berorientasi ekonomi, maka berbagai investasi yang ditanam memilih lokasi-lokasi 

yang menguntungkan, paling tidak memiliki potensi agar aktivitas usaha yang ditekuni 

dapat berjalan lancar dan mencapai kesuksesan. Kalangan pemodal akan 

mempertimbangkan lokasi-lokasi yang dinilai telah memiliki atau berpotensi untuk 

dilakukan pembangunan sarana dan prasarana memadai guna mendukung usahanya. 

Kecamatan Lumajang sebagai ibukota kabupaten tentu lebih memberikan peluang dan 

menawarkan sejumlah fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan 

ekonomi para investor dan pelaku ekonomi. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika 

berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para pemodal dan investor yang terpusat di 

ibukota kecamatan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk melakukan 

migrasi ke Kecamatan Lumajang. 

 

4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. 

Rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja akan diukur 

efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IPM merupakan indeks 

komposit dari 3 (tiga) jenis indeks yang mengukur tingkat kesehatan, pendidikan, dan 

pendapatan masyarakat yang diukur melalui tingkat daya beli masyarakat. Pengukuran 

IPM Kabupaten Lumajang berdasarkan data BPS tahun 2014 yang telah dihitung oleh 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang dan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah menunjukkan angka 62,33. Capaian IPM tersebut diperoleh dari  Indeks 

Kesehatan 75,49; Indeks Pendidikan sebesar 50,99; dan Indeks Pengeluaran sebesar 

62,91. Untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan yang telah dinikmati oleh 

masyarakat menggunakan indeks kesehatan. Adapun perkembangan variabel angka-

angka IPM tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.20 
Perkembangan Variabel IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017 

Tahun IPM 

Angka 

Harapan 

Hidup 

Harapan 

Lama 

Sekolah 

Rata-rata 

Lama 

Sekolah  

Pengeluaran 

Perkapita 

2017 64.23 69.5 11.78 6.2 8503 

2016 63.74 69.38 11.77 6.05 8311 

2015 63.02 69.27 11.61 6.04 7921.21 



 

IV - 31 
 

2014 62.33 69.07 11.12 6.03 7894.95 

2013 61.31 69.02 10.94 5.88 7868.79 

Sumber : Pembangunan Manusia - Badan Pusat Statistik, 2018 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 

angka IPM Kabupaten Lumajang terus mengalami kenaikan, begitu juga nilai 

pendukungnya yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan serta indeks daya beli 

cenderung relatif naik sampai Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan 

di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mampu menaikkan kesejahteraan 

masyarakat yang diwakili oleh angka IPM tersebut. Akan tetapi angka IPM di 

Kabupaten Lumajang belum dapat mendekati angka IPM di Provinsi Jawa Timur. Pada 

tahun 2017, selisih IPM Jawa tImur dan IPM Kabupaten Lumajang adalah sebesar 

6,04, sehingga tetap diperlukan adanya support dari pemerintah daerah untuk 

meningkatkan fasilitas dan kemampuan daerah baik dalam hal pendidikan, kesehatan 

maupun daya beli. Hal ini dapat dilihat pada grafik di 2.2.  

Selain pendidikan, aspek kesehatan juga mempengaruhi kesejahteraan manusia. 

Untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan yang telah dinikmati oleh masyarakat 

menggunakan indeks kesehatan. Indeks ini sesuai dengan standar yang ditetapkan 

oleh UNDP (United Nation Development Program) yang diukur berdasarkan capaian 

usia harapan hidup masyarakat. Usia harapan hidup masyarakat merupakan ukuran 

untuk menilai umur maksimal rata-rata masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan tolok 

ukur ini diasumsikan bahwa semakin tinggi usia harapan hidup suatu wilayah, semakin 

baik pula pemenuhan pelayanan kesehatannya. 

Gambar 4.3 
Perkembangan IPM Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur, 2013 – 2017  
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Sumber: Pembangunan Manusia - Badan Pusat Statistik, 2018 

Usia harapan hidup masyarakat Lumajang sebesar 69,27 tahun pada tahun 

2015. Angka ini naik dari 69,02 pada tahun 2013, dan kondisi di tahun 2017 menjadi 

69,5,  hal ini menunjukkan kondisi tingkat kesehatan di Kabupaten Lumajang yang 

semakin baik. Semakin meningkatnya usia harapan hidup dan angka melek huruf ini 

menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan dan program pelayanan 

pendidikan telah berjalan dengan baik meskipun diakui tidak terjadi lompatan prestasi 

yang dihasilkan. Pada masa yang akan datang masih diperlukan kerja keras dari 

seluruh aparat yang menangani bidang ini. 

4.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi  

 Perekonomian daerah dapat dilihat dari gambaran Produk Domestik Regional 

Bruto baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Selain itu perekonomian 

daerah dapat dilihat dari tingkat inflasi, investasi, pajak dan retribusi, pinjaman daerah, 

dana perimbangan, atau sumber penerimaan daerah lainnya. Data perekonomian 

daerah dapat menjadi sumber untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan 

ekonominya.  

4.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menggambarkan tingkat 

produktifitas penduduk di dalam menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut 

pada suatu periode. Secara makro pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang dapat 

dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar 
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harga konstan tahun 2010. Penggunaan atas dasar harga konstan ini, karena 

pengaruh harga telah dikeluarkan sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan 

kenaikan produksi barang dan jasa. 

Hingga akhir tahun 2017 perekonomian Kabupaten Lumajang tumbuh sebesar 

5,05% atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,05 point dibandingkan dengan tahun 

2016. Trend laju inflasi mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan 

dengan kondisi tahun 2011. Pada tahun 2011 laju inflasi mencapai 6,17% dengan 

berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama 

seluruh pelaku penggerak perekonomian sampai dengan akhir tahun 2016 laju inflasi 

dapat dikendalikan menjadi 5,92%. Di samping kondisi tersebut dipengaruhi oleh 

semakin membaiknya kondisi perekonomian yang berdampak positif pada dunia 

usaha. 

Tabel 4.21 
PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 

2013 - 2017 (Miliar Rupiah) 

No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017** 

1 Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

7819,9 8714,1 9689,8 10409,1 10839,2 

2 Pertambangan dan 
Penggalian 

763,2 870,1 941,2 1075,8 1181,8 

3 Industri Pengolahan 3645,8 4144,8 4600,8 5052,1 5562,0 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 8,5 9,6 10,6 11,2 13,0 

5 Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

12,0 12,5 13.1 14 14.6 

6 Konstruksi 1423,8 1635,1 1821,1 2038,5 2225,3 

7 Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 

2551,0 2833,7 3137,7 3446,1 3846,8 

8 Transportasi dan 
Pergudangan 

316,5 363,4 407,9 456,3 511,0 

9 Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 

208,7 244,9 281,3 314,8 354,0 

10 Informasi dan Komunikasi 611,4 670,1 730,1 805,2 879,8 

11 Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

320,7 368,1 415,1 455,1 493,9 

12 Real Estat 311,9 333,4 383,2 416,9 450,3 

13 Jasa Perusahaan 62,9 69,1 76,7 83,9 91,6 

14 Administrasi 
Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

672,4 691,9 760,1 809,2 853,0 

15 Jasa Pendidikan 491,6 556,0 619,5 672,5 729,7 
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No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017** 

16 Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

126,8 145,6 164,2 182,3 202,5 

17 Jasa lainnya 289,9 320,7 364,6 409,8 455,6 

Produk Domestik Regional 
Bruto 

19637,0 21983,1 24417,1 26652,8 28703,9 

PDRB tanpa Migas 
  

19637,0 21983,1 24417,1 26652,8 28703,9 

Sumber : PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 

(BPS), 2018 

*) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara 

Berdasarkan pengelompokan sektor, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Lumajang. Total 

PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan tahun 2017 mencapai Rp. 10.839.000.000.000 atau meningkat sebesar 

4,13% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 10.409.100.000.000, 

sebagaimana tercantum dalam tabel.  

Adapun sektor industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar 10,1% dari 

Rp 5.052.100.000.000 pada tahun 2016 menjadi Rp. 5.562.000.000.000 pada tahun 

2017. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 

motor meningkat sebesar 11,63% dari Rp 3.446.100.000.000 pada tahun 2016 menjadi 

Rp 3.846.800.000.000 pada tahun 2017. Kendati demikian peningkatan-peningkatan 

tersebut belum menunjukkan kinerja aktual dari kelompok sektor bersangkutan, karena 

pada PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi. 

Besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 

28.703.900.000.000,- mengalami peningkatan dari Rp. 26.652.800.000.000,- dari 

tahun 2016. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan besarnya 

kenaikan produksi di suatu daerah. Besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan 

2010 yang tercipta pada tahun 2017 sebesar Rp. 20.542.900.000.000,- mengalami 

peningkatan mencapai Rp. 987.700.000.000,- dari tahun 2016. 

Tabel  4.22 
PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan 

Usaha, 2013 - 2017 (Miliar Rupiah) 

No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017** 

1 Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

6521,7 6729,7 6941,3 7122,6 7262,2 

2 Pertambangan dan Penggalian 710,0 734,1 731,4 787,9 849,0 
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3 Industri Pengolahan 3219,3 3454,5 3642,3 3829,7 4099,4 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 9,6 10,2 10,5 10,7 11,1 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

11,1 11,2 11,5 11,9 12,2 

6 Konstruksi 1162,7 1234,0 1273,5 1342,7 1424,1 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

2287,3 2444,5 2609,7 2776,5 2988,7 

8 Transportasi dan Pergudangan 289,4 315,1 339,1 365,1 394,2 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

185,3 204,0 223,9 240,9 263,3 

10 Informasi dan Komunikasi 595,1 652,0 709,8 767,4 823,6 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 274,1 293,8 311,6 328,3 344,4 

12 Real Estat 270,3 288,3 308,2 326,5 344,0 

13 Jasa Perusahaan 52,9 56,5 60,4 63,7 67,6 

14 Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

564,2 570,4 591,4 616,2 636,6 

15 Jasa Pendidikan 411,6 439,9 472,6 499,9 529,5 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 113,6 126,3 133,3 140,4 149,0 

17 Jasa lainnya 271,4 287,3 306,3 324,8 344,1 

Produk Domestik Regional Bruto 16949,6 17851,9 18676,9 19555,2 20542,9 

PDRB tanpa Migas 16949,6 17851,9 18676,9 19555,2 20542,9 

Sumber : PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 

(BPS), 2018 

*) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara 

Berdasarkan kontribusi per sektor PDRB terlihat bahwa perekonomian 

Kabupaten Lumajang sebagian besar ditunjang sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan, diikuti sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan besar dan 

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Dalam kurun 5 tahun yaitu 2013-2017, 

PDRB Kabupaten Lumajang telah bertumpuh sebesar 21,2% dengan tren 

pertumbuhan yang relatif konsisten seperti yang terlihat pada grafik berikut. 

Gambar 4.4 
Perkembangan Angka PDRB Kabupaten Lumajang tahun 2013 – 2017  
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Sumber : PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 

(BPS), 2018 

*) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara 

Distribusi persentase PDRB di kabupaten Lumajang memberikan gambaran 

bahwa struktur/pola perekonomian masyarakat Kabupaten Lumajang mengalami 

pergeseran meskipun belum cukup signifikan namun terjadi secara keseluruhan 

berdampak positif pada levelling besaran PDRB. Pergeseran yang terjadi dari sektor 

pertanian/agraris ke sektor industri ataupun perdagangan yang merupakan ciri spesifik 

dari daerah perkotaan. 

Tabel 4.23 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga 
Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2013 - 2017 (Persen) 

No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017** 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 39,82   39,64   39,68   39,05   37,76 

2 Pertambangan dan Penggalian 3,89   3,96   3,85   4,04   4,12 

3 Industri Pengolahan 18,57   18,85   18,84   18,96   19,38 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,04   0,04   0,04   0,04   0,05 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

0,06   0,06   0,05 0,05 0,05 

6 Konstruksi 7,25   7,44   7,46   7,65   7,75 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 

12,99   12,89   12,85   12,93   13,40 

8 Transportasi dan Pergudangan 1,61   1,65   1,67   1,71   1,78 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,06   1,11   1,15   1,18   1,23 

10 Informasi dan Komunikasi 3,11   3,05   2,99   3,02   3,07 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,63   1,67   1,70   1,71   1,72 

2013 2014 2015 2016 2017

PDRB ADHK Lumajang 16.949,6 17.851,9 18.676,9 19.555,2 20.542,9

PDRB ADHB 19637 21983,1 24417,1 26652,8 28703,9

 -
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No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017** 

12 Real Estat 1,59   1,52   1,57   1,56   1,57 

13 Jasa Perusahaan 0,32   0,31   0,31   0,31   0,32 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

3,42   3,15   3,11   3,04   2,97 

15 Jasa Pendidikan 2,50   2,53   2,54   2,52   2,54 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,65   0,66   0,67   0,68   0,71 

17 Jasa lainnya 1,48   1,46   1,49   1,54   1,59 

Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

PDRB tanpa Migas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 

(BPS), 2018 

Gambar 4.5 
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa 

Timur, 2013 – 2017 (Persen) 

 

Sumber : PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 

(BPS), 2018  

Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menggambarkan tingkat 

produktifitas penduduk di dalam menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut 

pada suatu periode. Secara makro pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang dapat 

dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar 

harga konstan 2010. Penggunaan atas dasar harga konstan ini, karena pengaruh 

harga telah dikeluarkan sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kenaikan 

produksi barang dan jasa. Pada tahun 2013-2017, rata-rata laju pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Lumajang sebesar 5,04% dengan tren peningkatan laju yang cukup positif 

dibandingkan penurunan laju pertumbuhan PDRB Jawa Timur. Selanjutnya juga 
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disajikan data PDRB atas dasar Harga Berlaku tiap Kecamatan pada Kabupaten 

Lumajang: 

Tabel 4.24 
Perbandingan Nilai PDRB ADHB tiap Kecamatan di Kabupaten Lumajang Tahun 2013-

2015 

Kecamatan 2013 2014 2015 

Tempursari 495.474 725,968 801,881 

Pronojiwo 503,009 584,883 642,132 

Candipuro 1,101,086 1,227,360 1,360,971 

Pasirian 1,764,376 2,352,064 2,645,530 

Tempeh 1,798,569 2,128,328 2,384,134 

Lumajang 2,164,225 2,137,961 2,424,879 

Sumbersuko 763,843 859,895 954,061 

Tekung 546,899 555,566 610,179 

Kunir 901,354 954,874 1,068,004 

Yosowilangun 1,094,154 1,200,780 1,336,400 

Rawakangkung 594,466 548,892 603,924 

Jatiroto 1,188,112 1,405,250 1,568,293 

Randuagung 1,049,813 990,0656 1,103,141 

Sukodono 822,951 911,037 1,013,420 

Padang 461,279 481,319 525,638 

Pasrujambe 923,598 1,123,869 1,235,064 

Senduro 568,543 738,485 817,155 

Gucialit 486,616 549,330 604,559 

Kedungjajang 781,398 856,302 945,040 

Klakah 1,033,781 967,225 1,069,765 

Ranuyoso 683,180 670,111 742,631 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, 2016 

Dari tabel terlihat bahwa Kecamatan Lumajang mempunyai PDRB paling besar 

diantara Kecamatan-kecamatan lain. Hal ini dikarenakan Kecamatan Lumajang 

sebagai pusat pemerintahan, juga sebagai pusat perdagangan dan pusat kegiatan 

ekonomi. Di tahun 2010 nilai PDRB di Kecamatan Lumajang sebesar Rp. 

1,433,781.39,- dan meningkat di tahun 2015 sebesar Rp. 2,424,879.18,-. Nilai paling 

rendah adalah Kecamatan Padang yang bernilai Rp 345,558.03,- di tahun 2010 

walaupun ada kenaikan di tahun 2015 sebesar Rp 525,637.62,- akan tetapi, nilainya 

tetap paling rendah diantara kecamatan-kecamatan lainnya. 

Gambar 4.6 
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi PDRB Kabupaten Lumajang Tahun 2013-

2017 
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Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang Menurut Kecamatan, 2017 

   *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara, ***) Angka Proyeksi 

4.2.1.2. Laju Inflasi 

Hingga akhir tahun 2017 perekonomian Kabupaten Lumajang tumbuh sebesar 

4,86 persen atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,66 point dibandingkan dengan 

tahun 2016. Trend laju inflasi mengalami penurunan namun lebih lambat jika 

dibandingkan dengan kondisi tahun 2016. Pada tahun 2017 laju inflasi mencapai 3.89 

persen dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Lumajang bersama seluruh pelaku penggerak perekonomian, capaian ini merupakan 

inflasi terendah selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013. Di samping kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian yang berdampak positif 

pada dunia usaha. 

4.2.1.3. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lumajang 

Jumlah penduduk miskin dan tingkat prosentase penduduk miskin Kabupaten 

Lumajang dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 selalu mengalami penurunan. Di akhir 

tahun 2017 jumlah penduduk miskin Kabupaten Lumajang mencapai 112.650 jiwa 

dengan prosentase tingkat kemiskinan sekitar 10,87%. Hal ini menunjukkan bahwa 

komitmen Kabupaten Lumajang dalam usaha menurunkan angka kemiskinan berhasil 

dan hal ini sejalan dengan usaha Propinsi Jawa Timur dalam usaha menekan angka 

kemiskinan. Akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan suatu daerah, 

sehingga perlu analisa lebih jauh dengan komponen pendukung lainnya. 
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Gambar 4.7 
 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten 

Lumajang Tahun 2013 – 2017  

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018 

4.2.1.4. Ketimpangan di Kabupaten Lumajang 

Kondisi ketimpangan dapat ditunjukkan dengan menggunakan gini rasio. 

Koefisien Gini menggambarkan perkembangan distribusi pendapatan dari waktu ke 

waktu sehingga memungkinkan untuk melihat tingkat ketimpangan yang terjadi. 

Besarnya Indeks Gini antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Indeks Gini sama dengan 0 (nol) 

menunjukkan bahwa distribusi pendapatan merata sempurna, sementara Indeks Gini 

sama dengan 1(satu) menunjukkan distribusi pendapatan sama sekali tidak merata.  

Gambar dibawah menunjukkan perkembangan ketimpangan pendapatan yang 

dicerminkan melalui koefisien gini, dimana kondisi ketimpangan pendapatan di 

kabupaten Lumajang meningkat setiap tahunnya yaitu dari 0,23 di tahun 20013, 

menjadi 0,31 di tahun 2017. Hal ini mencerminkan kondisi pendapatan masyarakat 

semakin timpang. Hal ini dapat disebabkan karena ketimpangan dalam distribusi asset 

antar sektor ekonomi di Kabupaten Lumajang. Ketimpangan pendapatan biasanya 

tampak pada sektor pertanian. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga dapat 

disebabkan  oleh besarnya pekerja sektor informal dengan tingkat pendapatan yang 

rendah.  

Gambar 4.8 
Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Lumajang, 2013 – 2017 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018.  

4.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 

Analisis kinerja atas kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator yang 

berkaitan dengan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan maupun 

ketenagakerjaan. Secara rinci fokus kesejahteraan sosial berisikan data tentang angka 

melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan 

yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia 

harapan hidup, jumlah penduduk yang bekerja dan sebagainya. Berdasarkan data 

yang ada pada LKPJ AMJ Kabupaten Lumajang 2013 – 2017, beberapa capaian 

indikator pendidikan ditampilkan pada tabel dibawah ini.  

Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI/Paket A mengalami penurunan sebesar 

1,45 persen dari 107,27 persen di tahun 2016 menjadi 105,82 persen di tahun 2017. 

APK SMP/MTs/Paket B turun 3,03 persen,  dari 107,12 persen di tahun 2016 menjadi 

104,09 persen di tahun 2017. APK SMA/SMK/MA/Paket C naik 6,34 persen, dari 73,25 

persen di tahun 2016 menjadi 79,59 persen di tahun 2017. Terjadinya penurunan APK 

SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B disebabkan karena adanya Gerakan Nasional 

Keluarga Berencana yang telah berhasil mampu menekan laju pertumbuhan 

penduduk, sehingga jumlah penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar (umur 7 – 

15 tahun) mulai menurun. 

 

Tabel  4.25 
Capaian Indikator Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2013 – 2017  

2013 2014 2015 2016 2017

Gini Rasio 0,23 0,23 0,29 0,35 0,31
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INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 

Angka Melek Huruf 97,79 97,90 98,74 98,77 98,80 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)       60,81   

Angka Partisipasi Kasar SD/MI 106,76 106,92 107,10 107,27 105,82 

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 106,91 106,98 107,05 107,12 104,09 

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA 59,01 63,79 68,58 73,25 79.59 

Angka Partisipasi Murni SD/MI 99,80 99,86 99,92 99,97 99,74 

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 99,39 99,56 99,73 99,91 99,21 

Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA 54,73 55,03 59,66 64,18 70.36 

Angka Putus Sekolah SD/MI 0,08 0,05 0,04 0,03 0.02 

Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,31 0,24 0,15 0,17 0.16 

Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 0,47 0,33 0,10 0,14 0.35 

Berdirinya Perguruan Tinggi Negeri   15 20 20   

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, 2018 

Penurunan partisipasi sekolah ditandai dengan jumlah peserta didik baru yang 

menurun dan jumlah lulusan SD dan SMP juga semakin menurun. Selain itu juga 

adanya Sistem Zona Penerimaan Peserta Didik Baru, sehingga peserta  didik  baru  

dari  luar  daerah  menjadi  sulit  masuk  di  kabupaten Lumajang. Sedangkan angka 

APK SD/MI/Paket A di atas 100% (105,82 % tahun 2017) disebabkan adanya anak 

usia di bawah 7 (tujuh) tahun, dan siswa migrasi atau mutasi dari kabupaten lain serta 

anak di atas usia SD/MI/Paket A (> 12 tahun). 

Selanjutnya untuk pencapaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) 

SD/MI/Paket A mengalami penurunan 0,23 persen,   dari 99,97 persen di tahun 2016 

menjadi 99,74 persen di tahun 2017. APM SMP/MTs/Paket B turun 0,70 persen, dari 

99,91 persen di tahun 2016 menjadi 99,21 persen di tahun 2017. Sedangkan APM 

SMA/SMK/MA/Paket C naik 6,18 persen, dari 64,18 persen di tahun 2016 menjadi 

70,36 persen di tahun 2017 dan mnempunyai kecenderungan naik semenjak dari 

tahun 2013. 

Dari indikator Angka Putus Sekolah (APS) di semua jenjang pendidikan 

mengalami penurunan yaitu untuk SD/MI sebesar 0,01 persen di setiap tahunnya dari 

0,05 persen pada tahun 2014 menurun menjadi 0,02 persen pada  tahun  2017,  

SMP/MTs  dari  0,24  persen  pada  tahun  2014  menurun menjadi 0,16 persen di 

tahun 2017, sedangkan SMA/SMK/MA terjadi kenaikan sebesar 0,21 persen dari 0,14 

persen pada tahun 2016 menurun menjadi 0,35 persen  di  tahun  2017,  hal  ini  

disebabkan  faktor  penurunan  karena  selain tingkat kesadaran masyarakat semakin 

tinggi akan arti pentingnya pendidikan juga  karena  gencarnya  promosi  dan  motivasi.  
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Sedangkan terjadi kenaikan putus sekolah di SLTA karena faktor pernikahan usia dini 

masih ada dan faktor ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga untuk bekerja. 

Tabel 4.26 
Perbandingan Perkembangan Pencapaian Angka Mortalitas Tahun 2013 – 2017 

No Indikator Indikator 
Capaian 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Angka Kematian Ibu per 100.000 

KH 

143,59 132,33 155,73 118,28 66 

2 Angka Kematian Bayi per 1.000 

KH 

14,86 11,81 12,39 11,24 9 

3 Angka Kematian Balita 15,48 14,08 13,43 12,62  

4 Prevalensi Balita Stunting     28.1% 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, 2018 

Dalam bidang kesehatan, situasi derajat kesehatan masyarakat digambarkan dengan 

angka mortalitas (angka kematian ibu, kematian bayi dan balita) serta status gizi. 

Angka mortalitas akan meningkat dan status gizi menurun apabila upaya promotif, 

preventif, kuartif dan rehabilitatif tidak dilaksanakan secara optimal. Dimana beberapa 

upaya tersebut diukur melalui beberapa indikator yang antara lain meliputi indikator 

dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit, 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, gizi, kesehatan lingkungan serta 

pemberdayaan masyarakat. Capaian keberhasilan beberapa indikator tersebut 

menggambarkan pengendalian angka mortalitas dan status gizi. 

Pada tahun 2017 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 9, 

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup sebesar 66, dan Angka 

Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup sebesar 12.62 tahun 2016, dimana angka 

tersebut sudah di bawah target MDG’s, nasional dan provinsi. .  Capaian angka 

kematian ibu di Kabupaten Lumajang menunjukan hasil yang positif karena semakin 

kecil angka kematian ibu semakin baik, hal ini ditunjukkan dari Angka Kematian Ibu 

(AKI) yang semakin turun secara signifikan, yaitu dari 118,28 di tahun 2016 menjadi 66 

per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini berarti pada 3 (tiga) tahun ini Angka kematian ibu 

di Kabupaten Lumajang mengalami penurunan yang signifikan. Semakin kecil AKI 

sebagai salah satu indikator yang menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan yang 

semakin baik. 

Jumlah penduduk yang bekerja di suatu wilayah menunjukkan berhasil tidaknya 

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menekan jumlah pengangguran. Berdasarkan data 

dari Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi, jumlah angkatan kerja di Kabupaten 
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Lumajang pada tahun 2016 sebanyak 523.005 orang dengan 97,39% nya bekerja. Dan 

pada tahun 2017 mengalami penurunan, yakni jumlah angkatan kerja mencapai 

515.516 orang dan 9,71% nya dalam status bekerja. Selain itu Angka Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan di tahun 2017 sekitar 63,78 dari 

tahun 2016 yang nilainya 95,25. Seperti dapat  dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.27 
Capaian Indikator Tenagakerja Kabupaten Lumajang Tahun 2013 - 2017 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang, 2018 

4.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga  

Menurut catatan yang ada sampai dengan tahun 2015 ternyata Kabupaten 

Lumajang memiliki sejumlah kesenian yang banyak tersebar di berbagai wilayah. Jenis 

kesenian yang sampai saat ini masih cukup eksis di Kabupaten Lumajang antara lain; 

jaran kencak, jaran slining dan sebagainya. Berbagai jenis kesenian ini sekaligus 

menunjukkan bahwa di kabupaten Lumajang memiliki berbagai jenis kesenian tidak 

hanya seni tari, melainkan juga seni lukis, musik, seni drama dan sebagainya. Salah 

satu andalan Kabupaten Lumajang adalah batik Lumajang yang semakin hari banyak 

dikenal masyarakat, beserta pisang Agung dan Kirana sebagai komoditas pangannya. 

Ragam budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat Kabupaten Lumajang 

pada hakikatnya merupakan identitas khas (local genius) dan mengandung tatanan 

nilai dari kelompok masyarakat pada suatu wilayah tertentu yang berfungsi menjadi 

semacam perekat bagi kebersamaan, perkauman, kekerabatan. Ragam budaya ini 

seyogyanya terus dipelihara dan dikembangkan dalam kerangka pembangunan 

manusia seutuhnya sehingga masyarakat tidak tercerabut dari akar budayanya. 

INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Angkatan 

Kerja (orang) 
522,842 514,666 532,005 523,005 515,516 

Jml Penduduk 

Bekerja (orang) 
512,072 500,104 518,184 509,358 50,053 

% Penduduk Bekerja 97.94 97.17 97.40 97.39 9.71 

TPAK (%) 67,94 97,17 97,40 65,25 63,78 

TPT (%) 2,06 2,83 2,50 2,75 2,91 

Rata-rata UMK (Rp) 1,011,950 1,120,000 1,437,000 1,555,552 1,691,041 
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Untuk menjaga kekayaan seni dan budaya, selain pemeliharaan terhadap cagar 

budaya Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong dan melakukan berbagai 

upaya pelestarian dan pengembangan terhadap nilai-nilai budaya yang hidup di tengah 

masyarakat diantaranya yaitu dengan mendukung tetap lestarinya beberapa perayaan 

tradisional. Di samping itu juga digelar Pentas Seni Tradisi serta atraksi kesenian para 

pelajar SMP/MTs, SMA/SMK/MA, sanggar-sanggar tari dan kelompok-kelompok seni 

yang dikemas dalam peringatan hari-hari besar dan diselenggarakan secara  rutin 

pada peringatan Hari Jadi Lumajang (HARJALU).  

 

4.3. Aspek Pelayanan Umum  

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa 

pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

4.3.1. Aspek Pendidikan  

Kendati masyarakat Kabupaten Lumajang, sudah mulai maju, tetapi, kesadaran 

tentang arti penting sekolah nampaknya masih belum tumbuh dengan maksimal. 

Dalam satu dekade terakhir, nyaris tidak terjadi perubahan yang benar-benar signifikan 

tentang apresiasi masyarakat terhadap arti penting pendidikan, khususnya fungsi 

sekolah. 

Secara  teori, pendidikan sebetulnya adalah hak sekaligus semacam tiket untuk 

meraih masa depan yang lebih baik. Tetapi, bagi anak-anak dari keluarga yang secara 

ekonomis tak berkecukupan, pendidikan seringkali menjadi barang mahal karena 

mereka tidak memiliki kemampuan dan akses yang cukup untuk bisa melangsungkan 

pendidikan sampai jenjang yang maksimal. Sudah banyak kajian membuktikan, bahwa 

faktor utama penyebab anak putus sekolah adalah kesulitan ekonomi atau karena 

orang tua tidak mampu menyediakan biaya bagi sekolah anak-anaknya. Di samping 

itu, tidak jarang terjadi orang tua meminta anaknya berhenti sekolah karena  mereka 

membutuhkan tenaga anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua.  

Di Kabupaten Lumajang, terutama di daerah pedesaan yang terpelosok dan 

kepulauan, anak-anak di bawah usia terkadang terpaksa bekerja di rumah membantu 

orang tuanya di sawah, bekerja di sektor pertanian, perkebunan, industri kecil, dan 

sebagainya untuk membantu ekonomi orang tua. Jam kerja yang panjang, kelelahan 

fisik, dan sejenisnya ditambah lagi pengaruh lingkungan teman seusia yang rata-rata 
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memang kurang perhatian kepada kegiatan belajar adalah faktor gabungan yang 

menyebabkan anak-anak usia sekolah di Kabupaten Lumajang terpaksa bekerja 

acapkali prestasi belajarnya di sekolah relatif kurang berkembang, dan bahkan DO 

(Drop Out) sebelum waktunya.  

Tabel 4.28 
Capaian Beberapa Indikator Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2013 

– 2017  

URAIAN 
CAPAIAN 

2013 2014 2015 2016 2017 

Banyaknya Tenaga Pendidik (orang)           

TK/RA/BA/KB 3.53 3.595 3.66 3.675 3.724 

SD/SDLB/MI 7.045 7.07 7.985 7.999 8.061 

SMP/SD-SMP Satap/SMPLB/MTs 3.063 3.095 3.971 3.99 4.019 

SMA/SMALB/SMK/MA 1.455 1.489 1.523 1.545 3.851 

Banyaknya Sekolah (unit)           

TK/RA/BA/KB 545 549 972 1.057 1.104 

SD/SDLB/MI 752 754 734 737 740 

SMP/SD-SMP Satap/SMPLB/MTs 180 183 197 218 230 

SMA/SMALB/SMK/MA 77 79 90 131 145 

Banyaknya Kelas (ruang)           

TK/RA/BA/KB 1.176 1.187 1.195 1.210 1.227 

SD/SDLB/MI 6.029 6.035 5.042 5.050 5.044 

SMP/SD-SMP Satap/SMPLB/MTs 1.308 1.315 1.662 1.685 1.702 

SMA/SMALB/SMK/MA 752 770 1.275 1.298 1.323 

Banyaknya Siswa (anak)           

TK/RA/BA/KB 39.325 42.765 46.205 49.645 49.707 

SD/SDLB/MI 109.967 110.145 110.323 110.501 98.043 

SMP/SD-SMP Satap/SMPLB/MTs 47.353 47.192 47.231 47.270 46.806 

SMA/SMALB/SMK/MA 27.79 29.985 32.18 34.375 43.066 

Rasio   Murid   :   Guru   (negeri   dan 
swasta) 

          

TK/RA/BA/KB 14 15 15 17 17 

SD/SDLB/MI 15 15 15 16 16 

SMP/SD-SMP Satap/SMPLB/MTs 15 15 15 16 15 

SMA/SMALB/SMK/MA 14 14 14 14 12 

Rasio  Murid  :  Sekolah  (negeri  dan 
swasta) 

          

TK/RA/BA/KB 20 20 20 20 20 

SD/SDLB/MI 25 25 25 25 32 
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URAIAN 
CAPAIAN 

2013 2014 2015 2016 2017 

SMP/SD-SMP Satap/SMPLB/MTs 32 32 32 32 36 

SMA/SMALB/SMK/MA 40 40 40 36 36 

Pendidikan Luar Sekolah           

PBHKF 8.380 7.150 8.480 1.550 2.200 

Kejar Paket A Setara SD 390 49 670 315 212 

Kejar Paket B Setara SMP 1.294 1.501 1.52 867 1.052 

Kejar Paket C Setara SMU 1.009 1.519 1.25 1.035 1.365 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, 2018 

Secara umum indikator indikator capaian di bidang pendidikan yang ada dalam 

RPJMD dan realisasi di rentang tahun 2013-2017 telah tercapai dengan baik. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikembangkan di Lumajang untuk 

mempersiapkan anak masuk ke jenjang pendidikan dasar selalu meningkat dari tahun 

ke tahun. Sampai dengan tahun 2017, terdapat play group (kelompok bermain) 

sebanyak 493 lembaga dengan jumlah siswa 13.672 anak dan 1.426 pendidik, Taman 

Penitipan Anak (TPA) 6 lembaga dengan jumlah anak yang dititipkan 108 anak dengan 

pendidik sebanyak 17 orang. 

Untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal telah 

dilaksanakan kelompok belajar Pemberantasan Buta Aksara Keaksaraan 

Fungsional/PBA-KF (fokus pada ketrampilan) sejumlah 220 kelompok dengan jumlah 

warga belajar 2.200 orang dan tutor sebanyak 220 orang. Kelompok belajar paket A 

setara SD sebanyak 12   kelompok dengan warga belajar sebanyak 212 orang dan 

tutor 24 orang. Kelompok belajar paket B setara SMP terdapat 40 kelompok dengan 

warga belajar sebanyak 1.059 orang dan tutor 280 orang. Kelompok belajar paket C 

setara SMA terdapat 48 kelompok dengan warga belajar sebanyak 1.365 orang dan 

tutor 336 orang. 

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah murid tingkat sekolah dasar tahun 2013-

2017 cenderung mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, begitu 

pula dengan jumlah siswa SMP atau SMA sederajat terus mengalami kenaikan. 

Kecenderungan seperti ini merupakan fakta positif bagi perhatian Pemerintah 

Kabupaten Lumajang terhadap kemajuan di bidang pendidikan. Ketika jumlah anak 

usia sekolah kian bertambah maka peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan, 

sementara itu ketika jumlah murid mengalami penurunan maka penyediaan sarana dan 

prasarana pendidikan tidak perlu dilakukan penambahan.  
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Tabel 4.29 
Perbandingan Rata-rata Nilai Hasil Belajar Tahun 2013 - 2017  

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 

SD/MI/Paket A 70,99 70,99 70,54 70,56 70,93 

SMP/MTs/Paket B 70,60 70,54 70,90 60,48 61,44 

SMA/MA/Paket C 70,73 70,75 60,25 51,30 50,15 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dalam LKPJ 2013 - 2017, 2018 

Dari indikator rata-rata nilai hasil belajar untuk SD/MI/Paket A mengalami 

fluktuatif nilai sejak tahun 2014 dengan rata-rata 70,99 dan menjadi 70,93 di tahun 

2017. Rata-rata UAN SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan dari tahun 2014 

sebesar 70,54 menjadi 61,44, di tahun 2017. Dan untuk Rata-rata nilai UAN 

SMA/MA/Paket C mengalami penurunan  dari 70,54 di tahun 2014 menjadi 50,15 di 

tahun 2017.  

Tabel 4.30 
Prasarana Gedung Sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA), 2013 - 2017 

No Klasifikasi kondisi 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Baik 4.525 4.553 4.639 5.744 5.666 

2 Rusak Ringan  1.310 1.346 1.373 1.388 

3 Rusak Sedang    510 643 

3 Rusak Berat 210 295 197 210 272 

Jumlah 6.024 6.158 6.172 7.837 8.069 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dalam LKPJ 2013 - 2017, 2018 

Untuk prasarana gedung sekolah dengan melihat klasifikasi kondisi jika 

dibandingkan antara tahun 2013 dengan 2017 terdapat peningkatan jumlahnya pada 

tahun 2013 sebanyak 4.525 sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 8.069. Sedangkan 

untuk  kondisi kelas yang rusak berat pada tahun 2013 sebanyak 210 meningkat 

menjadi 272 pada tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah gedung 

dari yang rusak ringan ditambah rusak sedang menjadi rusak berat. Penyebab 

meningkatnya jumlah gedung rusak karena adanya kondisi cuaca atau musim 

penghujan lebih panjang daripada musim kemarau serta faktor usia bangunan gedung 

yang terus bertambah. Sedangkan pembangunan   pendidikan   untuk   pemeliharaan   

prasarana   terus   akan diupayakan peningkatannya melalui pembangunan sekolah 

baru, unit gedung baru maupun rehabilitasi gedung sekolah. 
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Permasalah yang dihadapi ialah adalah bagaimana cara melakukan peningkatan 

dalam aspek kualitas pendidikan, sebab meski secara kuantitatif jumlah murid dan 

fasilitas sarana prasarana pendidikan mengalami peningkatan, akan tetapi jika tidak 

diimbangi dengan peningkatan kualitasnya niscaya mutu lulusan dan SDM yang ada di 

kabupaten Lumajang juga akan mengkhawatirkan perkembangannya. Oleh sebab itu 

ke depan dalam sektor pendidikan Pemerintah Daerah perlu segera bersikap konsisten 

dengan mengalokasikan 20 persen dana APBD untuk pembangunan bidang 

pendidikan, dan merancang serta melaksanakan program pembangunan bidang 

pendidikan yang benar-benar terfokus dan berpihak kepada peserta didik. Sebab 

dengan sumber daya manusia yang tidak berkualitas tentu cukup sulit bagi Kabupaten 

Lumajang untuk dapat segera keluar dari tekanan kemiskinan dan keterbelakangan 

yang dialami oleh sebagian masyarakat.   

4.3.2. Aspek Kesehatan 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan berikut sumberdaya 

manusia untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sangat 

diperlukan. Sampai tahun 2015, tercatat fasilitas dan sumber daya kesehatan yang ada 

di Kabupaten Lumajang meliputi 4 Rumah Sakit (swasta dan DKT), 1 Rumah Sakit 

Umum Daerah, 25 Puskesmas dan 51 Puskesmas Pembantu, 637 Posyandu 

Purnama, 105 Posyandu Mandiri, 51 Puskesmas Keliling, 34 Apotek, 17 Balai 

Pengobatan, ditambah dengan 133 praktek dokter umum, 39 tenaga dokter spesialis 

dan tenaga dokter gigi 51 orang sedangkan untuk bidan sebanyak 528 orang dan 

perawat sebanyak 723 orang, data ini adalah yang terdaftar dan memiliki ijin. 

Berdasarkan indikator pembangunan di bidang kesehatan, capaian pemerintah 

Kabupaten Lumajang hingga tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.31 
Capaian Indikator Pembangunan di Bidang Kesehatan Tahun 2013 – 2016 

No Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 

1 Angka Kesakitan Malaria 0,03 0,008 0,01 0,01 

2 Angka Kesembuhan Penderita TB 
Paru dan BTA Positif 

92 94,01 88,97 92,08 

3 Angka AFP 1,28 1,73 0.85 2.16 

4 Angka Kesakitan DBD 14,8 12,63 17,38 30,18 

5 Prevalensi HIV – AIDS 60 80 217 190 

6 Cakupan komplikasi kebidanan yang 
ditangani 

* * 116,87 % 113,47 % 

7 Cakupan pertolongan persalinan 
oleh tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 

* * 98,69 % 98,81 % 
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No Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 

8 Meningkatnya Capaian 
Desa/kelurahan Universal Child 
Immunization (UCI) 

76,10 80,49 73,66 % 72,20 % 

9 Menurunkan Prevalensi Balita Gizi 
Buruk  

0,64 0,61 0,53% 0,62% 

10 Meningkatnya Cakupan Posyandu 
Purnama Mandiri 

* * 57,56 % 50.77% 

11 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 * * 89,01 % 88,44 % 

12 Tertanggulanginya KLB < 24 jam * 100% 100% 100% 

13 Cakupan Desa Siaga Aktif * 96,59 % 96,59 % 100 

14 Cakupan pelayanan ibu nifas 98,98 % 95,26 % 92,63 % 93,88 % 

15 Cakupan pelayanan anak balita * 84,58 % 85,62 % 85,41 % 

16 Cakupan pemberian makanan 
pendamping ASI pada anak usia 6-
24 bulan dari Keluarga Miskin 

* 47,70 % 61,9 % 26,97 % 

17 Meningkatnya AFP rate per 100.000 
penduduk < 15 tahun 

* 86,5 0,85 2.16 

18 Penemuan Penderita dan 
Penanganan kasus diare 

* 130,9 % 117,16 % 62.98% 

19 Cakupan pelayanan kesehatan 
dasar masyarakat miskin 

* 29,02 % 32,00 % 48,22 % 

20 Cakupan pelayanan kesehatan 
rujukan pasien masyarakat miskin 

* 0,85 % 0,68 % 0,43 % 

21 Cakupan penjaringan kesehatan 
siswa SD dan setingkat 

* * 100% 100% 

22 Cakupan Penemuan dan 
penanganan Pneumonia Balita 

* * 31% 78,63 % 

23 Cakupan Penemuan dan 
penanganan Pasien Baru TB BTA 
Positif 

* * 70% 68,99 % 

24 Cakupan Penemuan dan 
penanganan DBD yang Ditangani 

* * , 100 % 100% 

25 Cakupan Desa/ Kelurahan 
mengalami KLB yang dilakukan 
penyelidikan epidemiologi <24 jam 

* * 100% 100% 

26 Cakupan kunjungan Rawat Jalan di 
Puskesmas (contact rate) 

* * > 15 % 28,88 % 

27 Cakupan kunjungan Rawat Inap di 
Puskesmas 

* * 1.50% 3,00 % 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, 2018 

Penyediaan Puskesmas yang  merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar 

yang menyelenggarakan kegiatan Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, 

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana (KB), 

Perbaikan Gizi, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, dan Pengobatan. 

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Lumajang sebanyak 25 buah. Dengan demikian, 

rasio Puskesmas terhadap penduduk pada tahun 2015 adalah 25 : 1.030.193 

penduduk, atau rata-rata tiap Puskesmas melayani 41.208 penduduk. 
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4.3.3. Aspek Pekerjaan Umum 

4.3.3.1. Jalan dan Jembatan 

Panjang jalan raya di kabupaten Lumajang pada tahun 2015 mencapai 1.109,01 

km, yang terdiri dari 638,03 km jalan hot mix, 441,59 km merupakan jalan aspal, 29,39 

km permukaan jalan kerikil. Dalam berjalannya program kegiatan ini selama lima 

tahun, terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk jalan perkerasan Hotmix 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 638,030 km atau meningkat sebesar 

373,5% dari tahun 2013 sepanjang 134.725 km. Untuk kondisi perkerasan jalan aspal 

mengalami penurunan sebesar 50,1% dari panjang jalan aspal 885,562 km di tahun 

2013 menjadi 441,59 km di tahun 2017. 

Tabel 4.32 
Data Keadaan Jalan Di Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017 

Jenis Perkerasan Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Hot Mix 134,725 424,820 520,217 622,823 638,03 

Aspal 885,562 604,617 509,945 417,664 441,59 

Kerikil 20,950 16,640 16,640 7,5 29,39 

Tanah 10,750 5,910 5,185 4 - 

Jumlah 1.051,99 1.051,99 1.051,99 1.051,99 1.109,01 

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, 2018 

Sedangkan untuk kondisi jalan kerikil dan tanah tentunya akan menurun. 

Gambaran mengenai perkembangan kualitas jaringan jalan ditunjukkan pada tabel 

2.28 dan gambar 2.30. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kondisi jaringan jalan 

aspal baik lapen maupun Hotmix mengalami peningkatan 0,36% dari 96,99% di tahun 

2013 menjadi 97,35% di tahun 2017. Sedangkan kondisi jaringan tanah dan/atau kerikil 

mengalami penurunan menjadi 2,65% di tahun 2017. 

Adapun jika dibandingkan kondisi antara jalan aspal (Aspal + Aspal Hotmix) 

dengan jalan bukan aspal (kerikil dan tanah) di Kabupaten Lumajang, maka dapat 

dikatakan bahwa kondisi jalan di kabupaten Lumajang baik. Hal ini dapat ditunjukkan 

pada grafik perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Lumajang yang menunjukkan 

bahwa sebagian besar jalan di kabupaten Lumajang ialah jalanan aspal. Dimana 96,99 

jalanan sudah diaspal sejak tahun 2013 dan meningkat di tahun 2017 menjadi 97,35 

persen. Sebaliknya, jalanan bukan aspal semakin turun dari 3,01 persen menjadi 2,65 

dari tahun 2013 sampai tahun 2017.  
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Gambar 4.9 
Perkembangan Kondisi Perkerasan Jalan Kabupaten Lumajang tahun 2013 – 2017  

 

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, 2018 

Capaian indikator jembatan dalam kondisi baik, untuk prasarana jembatan di 

Kabupaten Lumajang pada tahun 2015 tercatat sebanyak 179 buah, mengalami 

peningkatan dari tahun 2014 sebanyak 173 buah. Sekitar 92,746 % jembatan di 

Kabupaten Lumajang dalam kondisi baik di tahun 2015 dimana ketersediaan terhadap 

kebutuhan jembatan sudah sangat menunjang kegiatan perekonomian dan mobilitas 

penduduk. 

Berdasarkan kondisinya, sistem jaringan jalan diklasifikasikan ke dalam kondisi 

baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Pemutakhiran pantauan perkembangan kondisi 

jalan sangat penting dilakukan karena jaringan jalan merupakan sarana vital untuk 

menunjang kegiatan masyarakat baik kegiatan sosial maupun kegiatan perekonomian. 

Tabel 4.33 
Perbandingan Kondisi Sistem Jaringan Jalan di Kabupaten Lumajang tahun  

2013 – 2017 (Km) 

No Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Panjang jalan 1.051,987  1.051,987 1.051,987 1.051.987  1.109,00  

2 Jalan dalam kondisi baik 759,061  783,551  792,970  804,38  797,81  

3 Jalan dalam kondisi sedang 103,313  94,545  96,818  113,01  108,80  

4 Jalan dalam kondisi rusak 99,892  74,319  61,773  52,55  88,58  

5 Jalan dalam kondisi rusak berat 89,721  99,572  100,426  82,05  113,83  

2013 2014 2015 2016 2017

96,99 97,86 97,93 98,91 97,35 

3,01 2,14 2,07 1,09 2,65 

Jalan Aspal (%) Jalan Bukan Aspal (%)
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Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, 2018 

Kondisi   sistem   jaringan   jalan di Kabupaten Lumajang sampai dengan tahun 

2017 untuk panjang total mencapai 1.109,00 km. Adapun jalan yang berada dalam 

kondisi baik dan sedang (mantap) mencapai 81,75 persen. Sejumlah bagian jalan atau 

bahkan ruas jalan sampai pada tahun 2017  dalam  kondisi  rusak  dengan  berbagai  

jenis  tingkatannya  dan kerusakan tersebut dapat dikategorikan sebagai rusak berat 

dan sedang. Kondisi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan perilaku 

pengguna jalan yang berdampak pemendekan umur layan konstruksi jalan dipengaruhi 

oleh keinginan untuk mengangkut barang semaksimal mungkin untuk setiap 

kendaraan. Perusakan terjadi lebih cepat karena konsentrasi beban pada setiap roda 

kendaraan sangat tinggi akibat jumlah axle yang terbatas, karena konfigurasi roda 

kendaraan masih mengacu kepada desain truk untuk muatan normal. 

Tabel 4.34 
Kondisi Jembatan di Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017  

No Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Jumlah Jembatan 193 193 193 301 347 

2 Jembatan dalam kondisi baik 168 173 179 224 249 

3 Jembatan     dalam     kondisi 

sedang/rusak 

25 20 14 77 98 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, 2018 

Capaian indikator jembatan dalam kondisi baik, untuk prasarana jembatan di 

Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 tercatat sebanyak 347 buah, mengalami 

peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 46 buah. Sekitar 71,75% jembatan di 

Kabupaten Lumajang dalam kondisi baik di tahun 2017 dimana ketersediaan terhadap 

kebutuhan jembatan sudah sangat menunjang kegiatan perekonomian dan mobilitas 

penduduk. Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan terutama ditujukan untuk 

mencegah turunnya kondisi jembatan, serta memperbaiki kerusakan baik yang bersifat 

spesifik maupun setempat pada seluruh jembatan, agar jembatan yang ada secara 

terus menerus berada dalam kondisi   mantap dan dapat melayani volume lalu lintas 

Kondisi jembatan di Kabupaten Lumajang 

4.3.3.2. Air Limbah 

Praktik BAB (buang air besar) di tempat yang tidak aman adalah salah satu 

faktor risiko bagi turunnya status kesehatan masyarakat. Selain mencemari tanah 

(field), praktik semacam itu dapat mencemari sumber air minum warga. Yang 
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dimaksud dengan tempat yang tidak aman bukan hanya tempat BAB di ruang terbuka, 

seperti di sungai/ kali/ got/ kebun, tetapi juga penggunaan sarana jamban di rumah 

yang mungkin dianggap nyaman, namun sarana penampungan dan pengolahan 

tinjanya tidak memadai, misalnya yang tidak kedap air dan berjarak terlalu dekat 

dengan sumber air minum. 

Berdasarkan Dokumen Environment Health and Rapid Assesment (EHRA), 

sebagian besar masyarakat Kabupaten Lumajang sudah mengelola buangan akhir 

kotorannya secara baik yaitu di tangki septik sebanyak 82,53% atau 7.074 responden. 

Tetapi masih ada sebagian kecil yaitu 17,46% yang belum mengelola buangan akhir 

tinjanya dengan baik yaitu dengan dibuang di saluran drainase, pipa sewer, sungai, 

kolam kebun, dan lainnya serta yang tidak tahu tempat penyalurannya.  Kemudian 

terkait tentang pembuangan air limbah domestik adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.10 
Tempat BAB Anggota Keluarga Yang Sudah Dewasa 

 

Sumber : Laporan EHRA Lumajang, 2016 

Dari Gambar diatas dapat diketahui bahwa kondisi umum di Kabupaten 

Lumajang masyarakatnya sudah membuang kotorannya di jamban pribadi, namun 

masih ada sebagian kecil yang BAB di tempat terbuka seperti di WC helikopter di 

empang/kolam, sungai, kebun maupun parit. 

4.3.3.3. Drainase 

Drainase lingkungan merupakan sarana yang penting dalam sanitasi. Selain itu 

darinase berfungsi juga mengalirkan limbah cair dari rumah rangga seperti dapur, 
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kamar mandi, tempat cucian dan juga wastafel. Drainase yang buruk akan 

menimbulkan banjir pada waktu hujan, selain itu juga akan membuat genangan air dari 

limbah cair rumah tangga. Bila kondisinya demikian akan menjadi tempat perindukan 

nyamuk yang bisa menularkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, 

chikungunya, juga filariasis. 

Berdasarkan Laporan EHRA Lumajang tahun 2016, terdapat gambaran rumah 

tangga yang mempunyai drainase di Kabupaten Lumajang sebanyak sebesar 64,4% 

dan rumah tangga yang tidak mempunyai  Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 

sebanyak atau sebesar 35,6%. Gambar di atas juga menunjukkan hasil pengamatan 

bahwa akibat yang ditimbulkan dari tidak adanya SPAL salah satunya adalah muncul 

genangan air di beberapa tempat sebagaimana sebagaimana gambar berikut 

Gambar 4.11 
Kepemilikan Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga 

 

Sumber : Laporan EHRA Lumajang, 2016 

4.3.3.4. Persampahan 

Untuk pelayanan persampahan, Kabupaten Lumajang dilakukan dengan dua 

cara yaitu pengelolaan sampah terpusat dan pengelolaan sampah setempat. 

Pengelolaan sampah setempat dilakukan dengan dua cara yaitu tradisional dan 

petugas. Pengelolaan sampah setempat oleh petugas dikumpulkan dari tempat 

sampah hunian ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Jumlah TPS di Kabupaten 

Lumajang dapat dilihat pada tabel dibawah, dimana pengumpulan sampah oleh 

petugas didukung oleh peralatan atau kendaraan angkut dimana terdapat gerobak 

sampah, dump truck, Arm Roll Truk, motor sampah dll, berikut adalah jumlah 
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kendaraan angkut sampah sebagai pendukung kinerja pengelolaan sampah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2015. 

 

Tabel 4.35 
Jenis Fasilitas Pengolahan Sampah Setempat 

No Jenis Fasilitas Jumlah 
Volume 

(m3/unit) 

1 Tempat Pembuangan Sampah (TPS)   

  Terbuka 31 12 

  Tertutup 

 Dengan pemisahan sesuai jenis sampah 

3 

0 

12 

0 

2 Fasilitas Pengolahan Sampah (TPA) 1 85.500 

3 TPS3R 

 TPS3R Dawuhan Lor 

 TPS3R Yosowilangun 

 

1 

1 

 

4 Bank Sampah Induk Kalpataru 1  

Sumber : Lumajang Dalam Angka, 2017 

Dalam Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 

Persampahan berupa belanja obat-obatan, uji lab 4 sampel, sewa lata berat 200 jam, 

pemeliharaan kontainer sampah 10 unit, tanah urug 3500 m3, penutup bak mobil 

monitoring 1 unit, pembangunan sarana dan prasarana TPA (Kali Pancing) 1 paket, 

pembangunan jalan TPA, pembelian mesin pencacah kompos 2 unit dan pemasangan 

jaringan listrik TPA 1 paket, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

persampahan berupa tong sampah portable (untuk hibah) 33 buah, Pengelolaan 

persampahan pada fasilitas umum berupa 1 paket tong pilah sampah,  Pemeliharaan 

Sarana dan Prasarana Jalan dan saluran berupa sapu lidi 5.200 buah, keranjang 

sampah bambu 6.840, cangkul garpu, sabit cangkul masing-masing 70 buah, obat 

rumput 48 kg, pemeliharaan jalan 1 paket, pengadaan penutup saluran air 30 buah dan 

tangki semprot rumput 2 buah, Pengadaan sarana dan Prasarana Pengangkut sampah 

berupa dump truck 3 unit, amroll truck 3 unit, truck tangki air 1 unit, kontainer sampah 

10 unit, gerobak sampah 35 unit dan becak sampah 39 unit, Pelayanan Kebersihan 

Persampahan, Pengembangan dan Operasional TPST berupa bahan baku praktek 28 

item, mesin bor 1 unit, alat penyimpanan 1 unit dan pembangunan tempat pengolahan 

sampah plastik 1 paket.  

Tabel 4.36 
Jumlah Kendaraan Angkut Sampah Kabupaten Lumajang 

No Alat Angkut Jumlah 
Kapasitas/unit 

(m3) 
Ritasi 

Operasi 

Ya Tidak 

1 Gerobak sampah 124 0,8 2 x    
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2 Dump Truk 5 6 5 x    

3 Arm Roll truk 6 6 5 x    

4 Motor Sampah 11 2     

 Jumlah 146     

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, 2016  

Hasil dari program dan kegiatan ini mampu meningkatkan pelayanan 

pengelolaan sampah kepada masyarakat dan program ini terealisasi sebesar 93 %. 

4.3.4. Aspek Perumahan 

Saat ini sektor perumahan merupakan salah satu sektor prioritas nasional 

dikarenakan masuk dalam isu strategis pengembangan baik nasional maupun di 

daerah, adapun salah satu isu strategisnya adalah meningkatnya backlog perumahan. 

Backlog perumahan merupakan jumlah kebutuhan/ kekurangan rumah. Nilai backlog 

didapatkan dari selisih antara jumlah rumah tangga dengan jumlah rumah yang ada. 

Berdasarkan asumsi tersebut, maka perhitungan backlog dapat dilakukan pada tahun 

terakhir, yaitu tahun 2015.  

Jumlah bangunan rumah di Kabupaten Lumajang tahun 2015 sebesar 279.829 

unit, sedangkan jumlah rumah tangga di Kabupaten Lumajang sebanyak 290.593 

KK/RT. Kondisi tersebut terkait dengan keberadaan data terakhir mengenai jumlah 

rumah tangga dan jumlah/ ketersediaan rumah yang ada. Berikut analisa perhitungan 

proyeksi kebutuhan rumah/ backlog rumah tahun 2015 sebagaimana berikut.  

Berdasarkan tersebut diatas, diketahui bahwa kebutuhan rumah pada wilayah 

perencanaan mencapai 10.764 unit. Seluruh wilayah kecamatan mengalami 

kekurangan/kebutuhan rumah dengan jumlah yang bervariasi. Wilayah yang memiliki 

nilai backlog tertinggi ialah Kecamatan Lumajang yaitu mencapai 1.961 unit sedangkan  

nilai backlog terendah pada Kecamatan Gucialit yaitu -298 unit. Dari tabel tersebut juga 

dapat dilihat bahwa jumlah rumah tiak layak huni sebesar 110.921 unit. 

Tabel 4.37 
Analisa Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Backlog Rumah Tahun 2015 

No Kecamatan 
Jumlah 
Rumah 
Tangga 

Jumlah 
Rumah 

Backlog 
Rumah 

Rumah Tidak 
Layak Huni 

1 Sukodono 14.567 14.331 236 4.218 

2 Randuagung 17.700 17.447 253 4.186 

3 Yosowilangun 16.283 15.766 517 6.246 

4 Kunir 14.868 15.053 (185) 8.021 

5 Gucialit 7.023 6.877 146 3.658 
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No Kecamatan 
Jumlah 
Rumah 
Tangga 

Jumlah 
Rumah 

Backlog 
Rumah 

Rumah Tidak 
Layak Huni 

6 Tempusari 8.941 8.169 772 3.866 

7 Kedungjajang 12.553 11.255 1.298 2.187 

8 Candipuro 18.953 17.188 1.765 3.719 

9 Senduro 13.253 12.156 1.097 3.847 

10 Sumbersuko 9.764 9.651 113 2.750 

11 Pronojiwo 9.483 8.992 491 2.693 

12 Ranuyoso 12.025 11.790 235 6.442 

13 Lumajang 22.229 22.078 151 8.195 

14 Pasrujambe 10.536 10.286 250 4.501 

15 Pasirian 23.947 23.400 547 10.740 

16 Jatiroto 11.967 12.265 (298) 2.872 

17 Rowokangkung 9.837 9.820 17 5.368 

18 Padang 10.167 8.206 1.961 4.443 

19 Tempeh 22.834 22.863 (29) 11.155 

20 Klakah 14.095 13.046 1.049 4.288 

21 Tekung 9.568 9.190 378 7.526 

 Jumlah 290.593 279.829 10.764 110.921 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang, 2016  

Isu permasalahan lain dalam sektor perumahan adalah tumbuhnya kawasan 

kumuh, Kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi memiliki kecenderungan 

membentuk kawasan permukiman kumuh, khususnya pada kawasan permukiman di 

sekitar sempadan sungai dan kawasan permukiman pada jalan kecil atau gang. 

Kondisi tersebut terjadi pada kawasan permukiman swadaya yang berkembang secara 

organis/alami.  

4.3.5. Aspek Ketenagakerjaan 

Angka pengangguran terbuka merupakan indikator yang menggambarkan 

keberhasilan dalam mengendalikan pengangguran. Jumlah orang yang bekerja setiap 

tahunnya semakin turun dengan jumlah 515.516 orang di tahun 2017, dan jumlah 

orang menganggur mengalami fluktuatif. Dilihat juga dengan jumlah pengangguran 

terbuka yang bertambah, dimungkinkan masih banyaknya penduduk yang belum 

bekerja pada usia produktifnya.  

Tabel 4.38 
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang tahun 2013 – 2017 

INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 

Angkatan Kerja (orang) 522.842 514.666 532.005 523.761 515.516 
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Jml Orang Bekerja (orang) 512.072 500.104 518.184 509.358 500.530 

Jml Penganggur (orang) 10.770 14.562 13.821 14.404 14.986 

Tingk. Pengangguran Terbuka (%)  2,06  2,83 2,50 2,75 2,91 

Upah Minimum Kabupaten (Rp.) 1.011.950 1.120.000 1.437.000 1.437.000 1.555.552 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, 2018 

Jika dilihat dari aspek kesejahteraan pekerja, besarnya upah minimum 

kabupaten setiap tahun mengalami kenaikan, dari Rp 1 juta pada tahun 2013 menjadi 

Rp. 1,5 juta pada tahun 2017. 

Selanjutnya dalam rangka menangani permasalahan pengangguran dan 

menciptakan kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan usaha baru, maka ke 

depan perlu diupayakan untuk memberdayakan para sarjana untuk menjadi wirausaha 

yang tangguh dan mandiri serta berdaya saing. Untuk menjadi wirausaha yang 

tangguh, mandiri dan berdaya saing salah satu upaya pemerintah Kabupaten 

Lumajang yang perlu dilakukan dengan menciptakan usaha baru (wirausaha baru) 

yakni dalam bentuk program pertumbuhan wirausaha baru bagi sarjana melalui 

pelatihan/pembinaan teknik kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan 

pusat pustakan enterprenuer dan bantuan per modalan dengan bunga lunak yang 

ditujukan bagi wirausaha baru atau sarjana baru. 

Capaian bidang ketenagakerjaan dibuat berdasarkan indicator-indikator makro 

ketenagakerjaan. Pada tahun 2017, secara umum pencapaian indicator makro 

ketenagakerjaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 seperti jumlah 

pencari kerja, capaian UMK terhadap KHL, penempatan tenaga kerja, jumlah tenaga 

kerja yang dilatik, dan jumlah tenaga kerjaa yang diterima melalui BKT. Hal ini cukup 

kontras mengingat jumlah perusahaan justru bertambah sebanyak 90 perusahaan. 

Tabel 4.39 
Capaian Indikator Makro Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017 

No Uraian 
Tahun 

Ket. 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 Penduduk Usia 
Kerja ≥ 15 Th 
(Jiwa) 

769.605 790.639 797.023 802.669 808.313 *) 

2 Jumlah 
Perusahaan 

602 644 644 580 670  

3 Jumlah Pencari 
Kerja (Kartu 
Kuning) 

7.143 3.287 2626 2.776 1.856  

4 Jumlah 
Penempatan 

- 61 - - -  
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No Uraian 
Tahun 

Ket. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Naker AKAD 

5 Jumlah 
Penempatan 
Antar Kerja Lokal 

2.320 1.879 336 788 1.367  

6 PHK (Kasus) 1 - 4 3 0  

7 Jumlah TK PHK 1 - 43 3 0  

8 Rata-rata 
Kebutuhan Hidup 
Layak 

1.011.956 1.072.589 1.112.312 1.476.250 1.630.446 Rp 

9 Capaian UMK thd 
KHL 

100 104,42 115,79 105,37 103,7 % 

10 Penempatan 
Tenaga Kerja 

2.500 2.126 888 974 863 Pencaker 

11 Penyerapan 
Tenaga Kerja 

700 600 480 98 764 Penganggur & 
setengah 

penganggur 

12 Jumlah Tenaga 
Kerja yang yang 
dilatih 

440 446 303 480 200  

13 Jumlah Tenaga 
Kerja yang 
diterima 
(melalui 
BKT/Bursa Kerja 
Terbuka) 

508 869 97 319 230  

14 Jumlah SP/SB 5 8 5 6 2  

15 Jumlah Produk 
Perjanjian Kerja 
Bersama 

43 3 3 1 1  

16 Jumlah Kasus 
Perselisihan 
Hubungan 
Industrial (HI) 

7 5 1 4 5  

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, 2018 

*) angka estimasi RTK Provinsi Jawa Timur 

4.3.6. Aspek Perhubungan 

Perhubungan merupakan sektor penunjang pembangunan kaitannya dengan 

mobilitas dan proses distribusi serta kegiatan pembangunan secara umum. Di 

Kabupaten Lumajang, tren kepemilikan kendaraan bermotor cenderung meningkat.  

Tabel 4.40 
Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2013 – 2017 

N
o 

Uraian 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Angkutan umum (Unit) 506 753 353 449 324 

2 Angkutan Barang (Unit) 9.331 14.836 11.168 14.326 10.816 

3 Angka kecelakaan lalu lintas (Kasus)  379 351 369 400 443 



 

IV - 61 
 

4 Angka pelanggaran lalu lintas (Kasus) 525 8.248 15.445 13.267 17.758 

5 Jumlah kendaraan wajib uji (Unit) 20.638 31.890 23.460 12.268 11.375 

6 
Jumlah kendaraan sudah melakukan uji 
kelayakan (Unit) 

 

14.857 

 

31.576 

 

31.790 

 

15.854 

 

15.644 

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, 2018 

Capaian indikator urusan perhubungan secara umum mengalami penurunan. Hal 

ini ditunjukkan oleh penurunan jumlah angkutan umum, angkutan barang, jumlah 

kendaraan wajib diuji, dan jumlah kendaraan yang sudah melakukan uji kelayakan. 

Sedangkan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas justru mengalami 

peningkatan seperti disajikan dalam tabel 2.36. Untuk jumlah angkutan umum di 

Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sejumlah 324 unit dimana mengalami 

penurunan dari sejumlah 506 unit di tahun 2013, kemudian jumlah penumpang 

angkutan umum pada tahun 2017 sebesar 125.182 orang yang mengalami 

peningkatan dari tahun 2016 yaitu 121.397 orang. Rasio ijin trayek angkutan umum 

sebanyak 125 ijin dengan jumlah terminal sebanyak 4 unit di tahun 2017. Jumlah 

kepemilikan Kir angkutan umum pada tahun 2017 sebanyak 4062 dengan lama uji kir 

selama 29 menit. 

Tabel 4.41 
Capaian Pelayanan Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017 

INDIKATOR UTAMA 
REALISASI 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Jumlah Penumpang Angkutan 

Umum (Orang) 

224,364 210,447 230,091 121,390 125,182 

2 Rasio Ijin Trayek (Unit) 42 49 58 104 125 

3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum 

(Unit) 

6495 6323 5826 837 901 

4 Jumlah Terminal (Unit) 5 5 4 4 4 

5 Jumlah Angkutan Darat (Unit) 15.601 15.842 15.367 264,456 264,294 

6 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan 

Umum (Unit) 

6495 6323 5826 4410 4062 

7 Lama Pengujian 29 29 29 29 29 

8 Biaya Pengujian (Nilai/Rp.)          

 *Uji Berkala, Mutasi/Numpang Uji 

Masuk/Keluar 

         

- Pendaftaran 10.000 10.000 10.000 5,000 5,000 

- Sejenis Station 20.000 20.000 20.000 20,000 20,000 

- Denda 20.000 20.000 20.000 20,000 20,000 

- Bus Truck dan Mobil Barang 30.000 30.000 30.000 30,000 30,000 

- Denda 30.000 30.000 30.000 30,000 30,000 
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INDIKATOR UTAMA 
REALISASI 

2013 2014 2015 2016 2017 

- Tonton 35.000 35.000 35.000 35,000 35,000 

- Denda 35.000 35.000 35.000 35,000 35,000 

- Biaya STUK (Buku Uji) 10.000 10.000 10.000 10,000 10,000 

- Biaya Buku Uji Hilang 150.000 150.000 150.000 150,000 150,000 

- Biaya Plat Tanda Uji 5.000 5.000 5.000 5,000 5,000 

9 Pemasangan Rambu Rambu Lalu 

Lintas (Unit) 

291 137 238 137 238 

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, 2018 

Terminal Menak Koncar merupakan terminal Type B di Kabupaten Lumajang 

yang didukung dengan empat terminal type C lainnya yaitu Terminal Klakah, Terminal 

Lumajang, Terminal Pasirian, Terminal Pronojiwo. Tercatat bahwa MPU yang masuk 

keluar terminal mengalami penurunan dari 15.842 unit tahun 2014, menjadi 15.367 unit 

di tahun 2015.  

4.3.7. Aspek Penanaman Modal/Investasi  

Investasi oleh sektor swasta mempunyai daya dorong/multiplayer efek yang lebih 

besar daripada pengeluaran pemerintah (APBD). Urusan penanaman modal berperan 

dalam upaya menarik investor untuk menanamkan modalnya di Lumajang. Pada era 

globalisasi sekarang ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kompetitif guna 

menyongsong perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan 

persaingan yang semakin ketat. Menghadapi hal tersebut Pemerintah Daerah 

berbenah melakukan regulasi melalui kebijakan-kebijakan yang intinya diharapkan 

dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang 

lebih besar. 

Pada tahun 2017 realisasi investasi mengalami peningkatan menjadi sebesar 

Rp. 235.178.906.619 (tanpa industri non formal, terdiri investasi bidang industri Rp. 

61.879.935.386,-   (industri   formal)   dan   investasi   bidang   perdagangan      Rp 

173.298.971.233,-. Berdasarkan kondisi  dan  perkembangan  tersebut  selama  tahun  

2017 Pemerintah Kabupaten Lumajang tetap berupaya untuk membenahi iklim 

investasi dan meningkatkan daya saing produk ekspor. Pada tahun 2017, terdapat 596 

unit usaha yang mampu menyerap 3675 tenaga kerja, angka ini meningkat di abnding 

tahun 2016 sejumlah 367 usaha yang menyerap 1350 tenaga kerja. Total realisasi 

investasi tahun 2017 tersebut mampu tumbuh hingga 15 persen atau sebesar Rp. 

93.597.656.619,- 
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Tabel 4.42 
Perkembangan Potensi Industri Kabupaten Lumajang 2013 – 2017  

Tahun Kategori 
Unit 

Usaha 
Nilai Investasi (Rp. 000,-) 

Tenaga 

Kerja 

2013 Industri Besar 0 0 0 

Indst. Menengah & Kecil 578 105.967.734 16.585 

Non Formal 12.904                 15.427.159   33.928 

Jumlah 13.482             121.394.893   50.516 

2014 Industri Besar 0 0 0 

Indst. Menengah & Kecil 613 177.856.257 18.494 

Non Formal 12.991                 15.974.658   34.182 

Jumlah 13.604 193.830.915 52.676 

2015 Pertanian 18 3.305.000.000 40 

Perternakan 8 1.438.000.000 19 

Perikanan 0 0 - 

Perkebunan 3 805.000.000 8 

Pertambangan 0 0 - 

Perindustrian 54 196.300.000.000 2414 

Perdagangan 196 50.806.779.500 741 

Perhotelan/losmen, 

penginapan 

0 0 - 

Restoran/ rumah makan/ 

caffe 

4 185.000.000 5 

Perumahan dan ruko 2 2.500.000.000 7 

Perkantoran, supermarket 

& supermall 

4 2.200.000.000 31 

Jasa kontruksi 19 6.495.000.000 78 

Pergudangan 1 3.000.000.000 20 

Transportasi darat dan laut 6 4.300.000.000 28 

Kesehatan (rumah sakit 

umum/ bersalin, swasta, 

apotek, toko obat, dll) 

7 4.769.890.109 102 

Koperasi 0 500.000.000 6 

Jasa hiburan/rekreasi 46 4310.000.000 54 

Lain- lain 127 19.504.000.000 177 

JUMLAH 374 300.418.669.609 3.73 

2016 Pertanian 47 10.587.500.000 240 

Perternakan 8 1.710.000.000 26 

Perikanan 1 200.000.000 2 

Perkebunan 13 3.550.000.000 85 

Pertambangan 0 0 - 

Perindustrian 44 25.627.000.000 187 

Perdagangan 217 64.161.750.000 437 

Perhotelan/losmen, 

penginapan 

2 2.150.000.000 32 

Restoran/ rumah makan/ 

caffe 

9 1.160.000.000 24 

Perumahan dan ruko 1 500.000.000 3 

Perkantoran, supermarket 

& supermall 

3 255.000.000 7 

Jasa kontruksi 4 1750.000.000 11 

Pergudangan 0 0 - 
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Tahun Kategori 
Unit 

Usaha 
Nilai Investasi (Rp. 000,-) 

Tenaga 

Kerja 

Transportasi darat dan laut 6 3.705.000.000 27 

Kesehatan (rumah sakit 

umum/ bersalin, swasta, 

apotek, toko obat, dll) 

8 4.960.000.000 86 

Koperasi 2 1.110.000.000 54 

Jasa hiburan/rekreasi 13 13.910.000.000 70 

Lain- lain 19 6.245.000.000 59 

JUMLAH 397 141.581.250.000 1.35 

2017 Pertanian 15 9.345.000.000 140 

Perternakan 2 1.385.000.000 6 

Perikanan 2 1.050.000.000 6 

Perkebunan 17 1.600.000.000 47 

Pertambangan 0 0 - 

Perindustrian 161 50.519.935.386 1.555 

Perdagangan 367 156.510.971.233 1.834 

Perhotelan/losmen, 

penginapan 

4 1.155.000.000 3 

Restoran/ rumah makan/ 

caffe 

6 415.000.000 14 

Perumahan dan ruko 4 6.000.000.000 14 

Perkantoran, supermarket 

& supermall 

0 0 - 

Jasa kontruksi 1 1.375.000.000 5 

Pergudangan 0 0 - 

Transportasi darat dan laut 1 55.000.000   

Kesehatan (rumah sakit 

umum/ bersalin, swasta, 

apotek, toko obat, dll) 

1 150.000.000   

Koperasi 0 0 - 

Jasa hiburan/rekreasi 9 1.055.000.000 26 

Lain- lain 6 1.950.000.000 21 

JUMLAH 596 235.178.906.619 3.675 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lumajang, 2018 

Dari tabel diatas terlihat bahwa data investasi dari tahun 2012 sampai 2015 

cenderung naik, dari 114.632.373 menjadi 243.920.495. Hal ini diikuti oleh naiknya 

penyerapan tenaga kerja dari 49,654% di tahun 2012 menjadi 55,314% di tahun 2015. 

Hal ini menunjukkan efek positif dari kenaikan investasi daerah, ternyata mampu 

menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi, terutama di bidang industri dan 

perdagangan. 

Selanjutnya pelaksanaan pembangunan urusan penanaman modal diarahkan 

dengan indikator prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan kenaikan jumlah 

penerbitan perijinan.  Salah  satu  misi  Pemerintah  Kabupaten  Lumajang adalah 

mewujudkan pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dari KKN, 

profesional dalam kerangka Good Governance, maka pelaksanaan pembangunan 
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urusan penanaman modal bertekad untuk senantiasa memberikan pelayanan  prima  

kepada  masyarakat,  khususnya  dalam  aspek ketetapan  waktu penyelesaian, 

transparansi biaya dan prosedur yang didalamnya memuat kebijakan mutu dan 

sasaran mutu yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

 

 

Tabel 4.43 
Jumlah Pemohon Perizinan di Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017  

No Jenis Perizinan 
Jumlah Izin 

Ket 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 IMB 496 464 783 262 435   

2 HO 2.86 2396 3.102 740 3.621   

3 SIUP 1.038 1.015 1.204 1.293 1.585   

4 TDP 737 696 825 1.165 1.33   

5 TDI 48 42 112 78 68   

6 SIUI 1 13 8 7 3   

7 TDG 34 39 69 31 44   

8 RHU 5 3 3 22 11 TDUP 

9 IRM 12 5 6 12 16 

10 HOTEL 3 4 1 2 6 

11 IUP 10 1 0 21 77 Kewenangan 
Provinsi Jawa 
Timur (2014) 

12 Huller 9 19 12 18 4   

13 Bengkel 7 4 12 6 3   

14 Sewa TN Reklame (PKDR) 254 212 155 145 168   

15 Sewa TH PU (PKDPU) 189 591 620 87 369   

16 Sewa TN Pemda (PKDP) 2 7 0 0 0   

17 Izin Reklame (IPR) 364 281 200 273 393   

18 Persetujuan Prinsip 12 12 9 8 17   

19 Izin Lokasi 6 6 2 3 3   

20 SIPA 31 0 0     Kewenangan 
Provinsi Jawa 
Timur (2014) 

21 Izin Klinik 5 9 3 5 2   

22 Izin Rumah Sakit 0 0 0 1 4   

23 TDUP Usaha Jasa 
Perjalanan Wisata 

- 0 2 7 3 Pelimpahan 
Oktober 2014 

24 TDUP Usaha Penyediaan 
Akomodasi 

- 0 1 3 3 

25 TDUP Usaha Jasa Makanan 
Dan Minuman 

- 0 1 6 20 

26 TDUP Usaha Kawasan 
Pariwisata 

- 0 0 0 0 

27 TDUP Usaha Daya Tarik 
Wisata 

- 0 0 0 0 

28 TDUP Usaha 
Penyelenggaraan Hiburan 
Dan Rekreasi 

- 0 0 7 4 

29 TDUP Usaha Wisata Tirta - 0 0 0 0 



 

IV - 66 
 

No Jenis Perizinan 
Jumlah Izin 

Ket 
2013 2014 2015 2016 2017 

30 TDUP Usaha Jasa Informasi 
Pariwisata 

- 0 0 0 0 

31 TDUP Usaha SPA - 0 0 2 1 

32 TDUP Usaha Jasa Konsultan 
Pariwisata 

- 0 0 0 0 

33 TDUP Usaha 
Penyelenggaraan 
Pertemuan, Perjalanan 
Insentif, Konferensi Dan 
Pameran 

- 0 0 0 2 Pelimpahan 
Oktober 2014 

34 TDUP Usaha Jasa 
Pramuwisata 

- 0 0 0 0 

35 TDUP Usaha Jasa 
Transportasi Wisata 

- 0 0 0 0 

36 Izin Usaha Toko Modern 
(IUTM) 

      24 25 Februari 2016 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lumajang, 2018 

Jumlah penerbitan ijin dalam tahun 2017 mengalami kenaikan pada Kuartal III 

tahun 2017 sebesar 80 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 

2016. Peningkatan penerbitan ijin yang signifikan ini menunjukkan perbaikan 

pelayanan pemerintahan dan semakin baiknya pelaksanaan prinsip-prinsip good 

governance. 

4.3.8. Aspek Pariwisata dan Budaya 

Kabupaten Lumajang memiliki potensi wisata relatif cukup banyak. Obyek wisata 

yang ada di Kabupaten Lumajang dapat dikelompokkan menjadi enam yaitu: wisata 

alam, wisata sejarah dan ziarah, wisata bahari, wisata konservasi, wisata budaya, 

wisata minat khusus. Obyek pariwisata tersebut selain banyak dikunjungi oleh 

wisatawan domestik juga dikunjungi oleh wisatawan asing. Selanjutnya terdapat 70 

kawasan pengembangan masing-masing jenis wisata yang ada di Kabupaten 

Lumajang berdasarkan RTRW tahun 2012-2032 antara lain: 

Tabel 4.44 
Daftar Kawasan Pariwisata di Kabupaten Lumajang 

No Nama Obyek 
Jenis 

Wisata 

Lokasi 

Desa Kecamatan 

1.  Pemandian Tirtosari Alam Desa Penanggal  Kec. Candipuro 

2.  Pemandian Tirtowono Alam Desa Jarit  Kec. Candipuro 

3.  Puncak Gunung Sawur Alam Desa Penanggal  Kec. Candipuro 

4.  Hutan Bambu Alam Desa Sumbermujur  Kec. Candipuro 

5.  Candi Putri Budaya Desa Candipuro  Kec. Candipuro 

6.  Air Terjun Semingkir Alam Desa Gucialit  Kec. Gucialit 

7.  Air Terjun  Goa Pawon Alam Desa Kertowono  Kec. Gucialit 

8.  Wisata Agro Kebun Teh Alam Desa Gucialit  Kec. Gucialit 
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No Nama Obyek 
Jenis 

Wisata 

Lokasi 

Desa Kecamatan 

9.  Coban Pawon Alam Desa Kertowono Kec. Gucialit 

10.  Wisata Agro Pabrik Gula Alam Desa Jatiroto Kec. Jatiroto 

11.  Water Park Buatan Desa Wonorejo  Kec. 
Kedungjajang 

12.  Rowo Damungan Alam Desa Wonorejo  Kec. 
Kedungjajang 

13.  Ranu Klakah Alam Desa Tegalrandu  Kec. Klakah 

14.  Ranu Pakis Alam Desa Ranu Pakis  Kec. Klakah 

15.  Ranu Lading Alam Desa Sumber Weringin  Kec. Klakah 

16.  Puncak Gunung Lamongan Alam Desa Papringan  Kec. Klakah 

17.  Gunung Fuji/Padepokan 
Sinyoruri (Mbah Citro)  

Religi Desa Papringan  Kec. Klakah 

18.  Pantai Parupa Alam Desa Jatimulyo Kec. Kunir 

19.  Taman Kota Alun-alun Buatan Pusat Kota Lumajang Kec. Lumajang 

20.  Kolam Renang Veteran Buatan Jl. Veteran 98 
Lumajang 

Kec. Lumajang 

21.  Pemandian Surojoyo Buatan Desa Citrodiwangsan Kec. Lumajang 

22.  Rowo Kancu Alam Desa Padang Kec. Padang 

23.  Pemandian Telaga Semeru Alam Desa Sememu  Kec. Pasirian 

24.  Pantai Watu Pecak Alam Desa Selok awar-awar  Kec. Pasirian 

25.  Pantai Bambang Alam Desa Bago Kec. Pasirian 

26.  Pantai Dampar Alam Desa Dampar  Kec. Pasirian 

27.  Pantai Ciut Alam Desa Dampar  Kec. Pasirian 

28.  Pantai Tlepuk Alam Desa Gondoruso  Kec. Pasirian 

29.  Panorama Gunung Tambuh Alam Desa Bago  Kec. Pasirian 

30.  Goa Bima Alam Desa Dampar  Kec. Pasirian 

31.  Goa Lowo Alam Desa Dampar  Kec. Pasirian 

32.  Goa Terowongan Alam Desa Dampar  Kec. Pasirian 

33.  P. Tirta Rahman Ade Putra Buatan   Kec. Pasirian 

34.  Pemandian Mina Sari Buatan Desa Sememu  Kec. Pasirian 

35.  Loji Tawon songo Alam Desa Tawon songo  Kec. Pasrujambe 

36.  Watu Klosot Religi Desa Pasrujambe Kec. Pasrujambe 

37.  Arca Lembu Andiini Budaya Dsn Tesirejo - Kertosari Kec. Pasrujambe 

38.  Agro Royal Family Buatan Pasrujambe Kec. Pasrujambe 

39.  Piket Nol Alam Desa Sumberwuluh  Kec. Pronojiwo 

40.  Goa Tetes Alam Desa Sidomulyo  Kec. Pronojiwo 

41.  Ranu Glebeg Alam Desa Ranuworong  Kec. Randuagung 

42.  Candi Agung Budaya Desa Ledok Tempuro  Kec. Randuagung 

43.  Ranu Bedali Alam Desa Ranu Bedali  Kec. Rannuyoso 

44.  Pemandian Batu Kambang Buatan Desa Sidorejo  Kec. 
Rowokangkug 

45.  Ranu Pane Alam Desa Ranu Pane  Kec. Senduro 

46.  Ranu Kumbolo Alam Desa Ranu Pane  Kec. Senduro 

47.  Ranu Regulo Alam Desa Ranu Pane  Kec. Senduro 

48.  Puncak Gunung Semeru Alam Desa Ranu Pane  Kec. Senduro 

49.  Puncak B-29 Argosari Alam Desa Argosari  Kec. Senduro 

50.  Air Terjun Manggis Alam Desa Kandangan  Kec. Senduro 

51.  Air Terjun Antrukan Alam Desa Sari Kemuning  Kec. Senduro 

52.  Pura Mandaragiri S. Agung Religi Desa Sendur  Kec. Senduro 

53.  Pura Rondo Kuning Religi Desa Ranu Pane  Kec. Senduro 

54.  Coban Sobyok Alam Desa Burno Kec. Senduro 

55.  Makam Minak Koncar Religi Desa Kutoreneon Kec. Sukodono 

56.  Situs Biting Budaya Desa Kutoreneon  Kec. Sukodono 

57.  P. A. Selokambang Alam Desa Petahunan  Kec. Sumbersuko 
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No Nama Obyek 
Jenis 

Wisata 

Lokasi 

Desa Kecamatan 

58.  Rowo Sumo Alam Desa Tukum Kec. Tekung 

59.  Pantai Translog Alam Desa Pandan Wangi  Kec. Tempeh 

60.  Pemandian Kayu Batu Buatan Desa Pulo  Kec. Tempeh 

61.  Pemandian Joyokarto Buatan Ds. Jokarto  Kec. Tempeh 

62.  Pemandian Umbulan Alam Desa Tegalrejo Kec. Tempursari 

63.  Pantai Watu Gedheg Alam Desa Bulurejo  Kec. Tempursari 

64.  Pantai Watu Godheg Alam Desa Bulurejo  Kec. Tempursari 

65.  Pantai TPI Permai Alam Desa Bulurejo  Kec. Tempursari 

66.  Pantai Bantengan Alam Desa Bulurejo Kec. Tempursari 

67.  Pantai Bulu Alam Desa Bulurejo  Kec. Tempursari 

68.  Pantai Wot Galih (maleman) Alam Desa Wot Galih  Kec. 
Yosowilangun 

69.  Pemandian Al - Kautsar Buatan Desa Kalipepe  Kec. 
Yosowilangun 

70.  Makam Mbah Drajid Religi Desa Wot Galih  Kec. 
Yosowilangun 

Sumber : RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012- 2032 

Dalam upaya meningkatkan pariwisata Kabupaten Lumajang maka aktivitas 

diarahkan pada pengembangan pemasaran, penataan wilayah, jalan dan jembatan, 

serta kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian upaya yang dilakukan 

dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik sumber daya alam 

maupun sumber daya manusia. 

Gambar 4.12 
Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Lumajang tahun 2013 – 2017 

 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, 2018 
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Pemasaran untuk wisatawan domestik selama ini telah cukup besar, hal ini dapat 

dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan domestik. Namun untuk wisatawan asing 

masih belum maksimal. Oleh sebab itu ke depan perlu adanya peningkatan pemasaran 

untuk pasar luar negeri. Sektor kepariwisataan perlu dikembangkan di daerah-daerah 

yang memiliki potensi wisata. Pada tahun 2017, terdapat 64 desa yang masih 

melestarikan adat budaya masyarakat pesisir dan 356 kelompok seni budaya. Adat 

kebudayaan merupakan suatu potensi pariwisata berbasis keunggulan lokal. Selain 

obyek-obyek, adat kebudayaan yang sudah ada juga dipertahankan, serta perlu 

adanya perluasan untuk kawasan wisata alam. Sementara itu kawasan budaya/sejarah 

tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya kabupaten Lumajang. 

Berdasarkan jumlah kunjungan wisata, sepanjang tahun 2017 teradapat 

peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke 

Kabupaten Lumajang yakni meningkat sebesar 248% menjadi 3.250.390 kunjungan 

wisatawan nusantara. Demikian pula terjadi peningkatan kunjungan wisatawan 

mancanegara sebesar 216% di tahun 2017 

Tabel 4.45 
Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Lumajang 2013 - 2017 

No Uraian 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Jumlah desa yang masih 
melestarikan adat budaya 
pesisir 

3 3 3 3 64 

2 Jumlah kelompok seni 
budaya 

    159 261 356 

3 Jumlah kelompok 
seniman yang mengikuti 
festival seni budaya 

6 8 212 157 2 

4 Jumlah sarana dan 
prasarana kesenian dan 
budaya daerah 

3 6 6 5 6 

JUMLAH 12 17 380 426 428 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, 2018 

Pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman serta kekayaan 

budaya dapat dilihat berdasarkan perkembangan jumlah desa yang masih 

melestarikan adat budaya setempat, jumlah kelompok seni budaya yang 

dikembangkan dan  jumlah kelompok seniman yang mengikuti festival seni dan budaya 

daerah baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional serta peningkatan jumlah 

sarana prasarana kesenian dan kebudayaan daerah. 

4.3.9. Aspek Tata Guna Lahan 
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Dalam proses perencanaan suatu daerah, aspek tata guna tanah merupakan 

aspek penting untuk ditinjau sehingga dapat ditelaah jenis penggunaan lahan dan pola 

struktur ruang yang ada. Struktur penggunaan tanah secara umum di Kabupaten 

Lumajang adalah kawasan hutan dan penggunaan lainnya yang meliputi permukiman, 

lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan perairan darat. Secara keseluruhan 

penggunaan lahan di Kabupaten Lumajang didominasi oleh tanah kawasan lindung 

dan pertanian. 

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Lumajang meliputi kawasan 

hutan seluas 114.238,05 Ha (63,79%) yang meliputi kawasan hutan lindung, taman 

nasional, hutan produksi dan hutan rakyat dan penggunaan lainnya meliputi 

permukiman, lahan pertanian dan perkebunan, tambak serta sungai dan perikanan 

seluas 64.851,95 Ha (36,21%). Berikut rincian penggunaan lahan Kabupaten 

Lumajang :  

Tabel 4.46 
Penggunaan Lahan Kabupaten Lumajang 

Peruntukan Luas Ha) 

Kawasan Hutan Lindung 11.527,60 

Taman Nasional 23.539,45 

Kawasan Hutan Produksi 22.735,00 

Kawasan Hutan Rakyat 56.436,00 

Total Luasan Hutan : 114.238,05 

Penggunaan lain : 64.851,95 

- Permukiman 15.927,00 

- Lahan pertanian  35.993,00 

- Lahan Perkebunan 9.921,00 

- Perikanan (tambak,kolam,empang) 127,00  

- Sungai dan perairan 2.883,95 

Sumber :  RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012- 2032 

4.3.9.1. Rencana Sistem Dan Fungsi Perwilayahan 

Penentuan struktur kegiatan tata ruang/hirarki kota-kota di Kabupaten Lumajang 

didasarkan pada jalur upaya pemantapan-pemantapan fungsi kota dalam kerangka 

strategi dan Dengan demikian struktur kegiatan tata ruang diarahkan pada tujuan 

keseimbangan pembangunan antar wilayah. 

Rencana pengembangan fungsi wilayah Kabupaten Lumajang adalah: 



 

IV - 71 
 

a) Sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendukung 

perkembangan sektor pertanian pangan dan hortikultura; 

b) Mengendalikan kawasan hutan lindung dengan tetap mempertahankan fungsi 

lindungnya; 

c) Mengendalikan konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi kawasan 

permukiman dan perkotaan; 

d) Mengembangkan pusat sentra agribis/hortikultura serta mengembangkan 

aksesnya menuju titik distribusi wilayah; 

e) Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali 

(urban sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi) melalui pengembangan 

jalur hijau yang membatasi fisik kota; 

f) Meningkatkan aksesbilitas Kota Pasuruan – Probolinggo (Pasuruan – Malang, 

Pasuruan – Gempol, Pasuruan – Problinggo, Probolinggo – Leces – 

Lumajang, Probolinggo – Situbondo) dengan meningkatkan prasarana jalan; 

g) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, 

persampahan, air bersih, energi, telekomunikasi, drainase) sesuai standar 

nasional. 

4.3.9.2. Sistem Perkotaan 

 Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 

ekonomi. 

Arahan pengembangan sistem pusat perkotaan meliputi arahan terhadap fungsi 

pusat kegiatan dan arahan terhadap penataan struktur ruang pusat-pusat perkotaan. 

Perkotaan merupakan pusat dari distribusi barang dan jasa dari hasil-hasil produksi di 

kawasan perdesaan, serta pusat pelayanan bagi penduduk perkotaan dan wilayah 

pengaruhnya.  

Penataan kawasan perkotaan dilakukan sesuai dengan fungsi dan peran 

masing-masing yakni sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan dan 

distribusi hasil pertanian, perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan 

serta transportasi dan sebagainya. Penetapan pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten 

Lumajang ditentukan juga oleh analisis indeks sentralitas untuk menentukan pusat 

kegiatan dan wilayah pelayanan dalam skala regional dan lokal yang secara langsung 

mempengaruhi sistem perkotaan di Kabupaten Lumajang. 
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Kecamatan Lumajang sebagai ibukota Kabupaten memiliki kesiapan dan 

kelengkapan sarana fasilitas sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan 

Kabupaten Lumajang dengan wilayah Kecamatan Sukodono sebagai wilayah 

pelayananannya karena karakter Kecamatan Sukodono merupakan kawasan 

perkotaan yang berdekatan langsung dengan Kecamatan Lumajang. Kecamatan-

kecamatan lain yang berada dalam klasifikasi I (selain Kecamatan Lumajang) 

merupakan kecamatan yang memiliki potensi untuk menjadi Pusat Kegiatan Lokal 

promosi (PKLp) bagi Kabupaten Lumajang, yaitu kecamatan Candipuro, Pasirian, 

Tempeh, Lumajang, Yosowilangun, Randuagung dan Klakah. PKL promosi adalah 

pusat kegiatan yang dipromosikan untuk ditetapkan di kemudian hari. Namun 

berdasarkan pertimbangan penentuan SSWP dalam kebijakan RTRW Kabupaten 

Lumajang periode sebelumnya dan juga berdasarkan kondisi eksisting potensi masing-

masing kecamatan, maka PKLp yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lumajang 

2011-2030/2031 ada sejumlah 4 PKLp Perkotaan, yaitu PKLp Perkotaan Pasirian, 

Klakah, Yosowilangun dan Senduro. Selanjutnya kecamatan yang termasuk klasifikasi 

II dan III merupakan kecamatan yang akan menjadi PPK Perkotaan yaitu menjadi 

daerah pelayanan bagi PKL Perkotaan dan PKLp Perkotaan. 

Tabel 4.47 
Penentuan Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lumajang 

No Pusat Kegiatan Fungsi eksisting Arahan fungsi  yang akan dikembangkan 

1 PKL Perkotaan 

Lumajang (PKL) 

Permukiman 

Pendidikan 

Kesehatan 

Perdagangan dan 

jasa 

Industri 

 

Pusat kegiatan sosial dan pelayanan umum 

(pemerintahan kabupaten, pendidikan skala 

kabupaten,pelayanan kesehatan skala 

kabupaten) 

Perdagangandan jasa primer(pusat 

perbelanjaan dan niaga kawasan) 

Pengembangan industri kecil dan menengah 

2 PKLp Perkotaan 

Pasirian (PKLp 1) 

Pertambangan 

Perkebunan 

Perikanan 

Industri 

Pariwisata 

Pengembangan kawasan pertambangan 

Pengembangan kawasan perkebunan 

Pengembangan kawasan perikanan 

Pengembangan industri kecil dan menengah 

Pengembangan kegiatan kehutanan 

Pengembangan pariwisata 

3 PKLp Perkotaan 

Klakah (PKLp 2) 

Pariwisata 

Pertanian 

Perikanan air tawar 

Kehutanan 

Pengembangan kawasan pariwisata 

Pengembangan pertanian 

Pengembangan perikanan budidaya 

Pengembangan kegiatan kehutanan 

Pengembangan industrikecil dan menengah 

4 PKLp Perkotaan 

Yosowilangun 

(PKLp 3) 

Pertambangan 

Pertanian 

Perikanan 

Pengembangan kawasan pertambangan 

Pengembangan pertanian 

Pengembangan. kawasan perikanan 
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No Pusat Kegiatan Fungsi eksisting Arahan fungsi  yang akan dikembangkan 

Pariwisata budidaya dan tangkap 

Pengembangan wisata bahari 

5 PKLp Perkotaan 

Senduro  (PKLp 4) 

Pertanian 

Perkebunan 

Peternakan 

Pariwisata 

Kehutanan 

Industri 

Pengembangan pertanian (tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan) 

Pengembangan kegiatan agropolitan 

(kegiatan produksi, pengolahan serta 

pemasaran produk-produk pertanian) 

Pengembangan kawasan peternakan 

Pengembangan kawasan pariwisata 

Pengembangan kegiatan kehutanan 

Pengembangan industri agribisnis 

Kawasan strategis sosial budaya 

Kawasan strategis ekonomi agropolitan 

(pertanian tanaman pangan, perkebunan, 

kehutanan, peternakan, dan perikanan) 

Sumber : RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012- 2032 

4.3.10 Aspek Koperasi dan UMKM 

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan 

mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas UMKM itu sendiri. Di 

masa yang akan datang diharapkan usaha mikro yang ada dan tersebar di kabupaten 

Lumajang mampu meningkat menjadi usaha mikro dan pada gilirannya usaha 

mikrojuga dapat berkembang menjadi usaha dengan skala menengah. Salah satu 

upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM dalam menghadapi pasar 

bebas (globalisasi) adalah dengan mendorong UMKM melalui peningkatan 

produktivitas antara lain; dengan meningkatkan akses pasar, standar kualitas, desain, 

kontinuitas produski dan sebagainya. Untuk mengembangkannya tentu sangat 

dibutuhkan dukungan dan perkuatan dalam rangka menjamin terwujudnya akselerasi 

bagi peningkatan UM sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang 17 tahun 2005 

tentang RPJP dan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.  

Untuk mengembangkan UMKM yang banyak tersebar di berbagai wilayah di 

kabupaten Lumajang sangat dibutuhkan dukungan dan peran pemerintah Kabupaten 

Lumajang. Peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah agar UMKM 

dapat tumbuh dan berkembang secara positif dapat dilakukan melalui berbagai aspek 

atau kegiatan antara lain; (a). Pendanaan; (b). Fasilitas sarana dan  prasarana, (c). 

Informasi usaha; (d). Kemitraan; (e). Perijinan usaha; (f). Kesempatan berusaha; (g). 

Promosi dagang serta dukungan kelembagaan.  
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UMKM sendiri sesungguhnya merupakan kegiatan usaha yang mampu 

memperluas dan menciptakan peluang serta lapangan kerja dan memberikan 

pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Selain itu melalui peningkatan 

UMKM sangat dimungkinkan terwujudnya pemerataan dan peningkatan pendapatan 

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lumajang.  

 

 

Gambar 4.13  
Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Lumajang tahun 2013 – 2017 

 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lumajang, 2018 

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dinas Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Lumajang, memperlihatkan telah tersedianya lembaga ekonomi yang 

tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Lumajang dari wilayah kecamatan sampai 

pada tingkat desa/kelurahan. Menurut catatan yang ada di Kabupaten Lumajang 

terdapat beberapa jenis lembaga ekonomi yang berkaitan dengan usaha mikro kecil 

dan menengah yaitu 

a. Pengembangan usaha nasional dalam bentuk koperasi, pengusaha di luar 

pedagang dan penyerapan tenaga kerja;  

b. Lembaga keuangan dan  

c. Lembaga non perbankan.  
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Jumlah Anggota Koperasi 124,276 113,156 116,48 119,056 122,145
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Peningkatan jumlah lembaga koperasi berkualitas merupakan indikator yang 

menunjukkan banyaknya lembaga koperasi yang terbentuk berdasarkan klasifikasi 

yang ada. Jumlah lembaga koperasi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 

6 koperasi menjadi 654 unit; namun demikian, jumlah anggota koperasi meningkat 

sebanyak 3.089 anggota. Pada tahun 2014, perkembangan koperasi mengalami 

penurunan namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2017. 

Dari sisi kegiatan usaha, dibandingkan tahun 2013, baik volume usaha maupun 

laba usaha mengalami penurunan yang cukup drastis mencapai lebih dari 50%. 

Namun demikian, terdapat peningkatan pada jumlah UM dan koperasi yang 

dilatih/dibina dan juga peningkatan jumlah koperasi wanita, seiring dengan 

peningkatan bantuan modal kepada UM dan koperasi sebesar Rp 1.041.000.000 pada 

tahun 2017. 

Tabel 4.48 
Capaian Indikator Urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lumajang 2013 - 2017 

No Uraian 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Jumlah Koperasi 569 572 572 660 654 

2 Jumlah anggota 124.276 113.156 116.48 119.056 122.145 

3 Volume usaha 

koperasi 

299.346.134.274 333.591.095 97.706.513 94.897.778 97.441.507 

4 Laba usaha 7.608.570.768 6.332.186 2.982.441 2.906.798 3.411.664.500 

6 Bantuan modal 

kepada UMKM dan 

Koperasi 

750.000.000 750.000.000 1.500.000.000 500.000.000 1.541.500.000 

7 a. Jumlah UM yang 

dibina/dila tih 

376 643 806 2.667 2.702 

  b. Jumlah koperasi 

yang dibina/dilatih 

569 572 572 660 654 

8 a. Koperasi aktif 466 380 380 466 462 

  b. Koperasi Pasif 103 192 192 192 192 

9 Koperasi Wanita 205 205 205 224 293 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lumajang, 2018 

4.3.11. Aspek Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan Daerah 

Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk pencapaian meningkatnya 

kondusifitas Daerah, dengan indikator antara lain penurunan pelanggaran masyarakat 

terhadap Perda, peningkatan wawasan masyarakat memahami hukum dan HAM, 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat naik, peningkatan partisipasi masyarakat 

pada keamanan dan ketertiban lingkungan dan peningkatan  masyarakat berbudaya 

politik. 
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Tabel 4.49 
Pelanggaran Terhadap Perda di Kabupaten Lumajang tahun 2013 – 2017 

Uraian Tahun Ket. 

2013 2014 2015 2016 2017 

Pelanggaran 
masyarakat 
terhadap Perda 

207 430 408  279 1847 Turun 

Sumber : Satpol PP Kabupaten Lumajang, 2018 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kasus-kasus pelanggaran 

terhadap Perda selama periode 2013-2017 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 

2017, kasus pelanggaran masyarakat terhadap perda mengalami peningkatan 

sebanyak 1568 kasus atau 562 persen, hal tersebut disebabkan karena kesadaran 

masyarakat saat ini dinilai berkurang untuk mematuhi segala aturan yang berlaku. 

Penertiban tidak hanya pada merazia PKL liar tetapi juga melakukan operasi 

penertiban, utamanya pada pamflet yang berupa spanduk, baliho, rontek, dan aksi 

vandalisme. Berdasarkan sejumlah kasus pelanggaran terhadap yang terjadi pada 

tahun 2015 yang sudah tertangani sebanyak 397 kasus dan sebanyak 11 kasus dalam 

proses. Dari sebanyak 15 kasus merupakan pengaduan dari masyarakat dan 393 

kasus adalah hasil pemantauan dan pengamanan di lapangan. Dari 15 kasus 

pengaduan  itu terkait dengan  Pedagang Kaki Lima (PKL) 3 kasus. Selanjutnya pada 

permasalahan kasus keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana tergambar 

melalui tabel berikut :  

Tabel 4.50 
Data Perkembangan Kasus Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2013 - 2017 

No Jenis Kasus 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Sosial Politik / masalah Kades 34 19 26 22 7 

2 Sosial Budaya 28 8 30 19 12 

3 Sosial Ekonomi / PHK 12 18 27 20 6 

4 Tanah / Sengketa Tanah 2 4 0 6 2 

5 Kejahatan Kriminal 364 435 426 600 568 

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Lumajang, 2018 

Sepanjang tahun 2017 angka kriminalitas mengalami penurunan sebesar 5,3 

persen dibanding tahun 2016 yaitu sejumlah 600 kasus di tahun 2016, menjadi 568 

kasus di tahun 2017. Demikian pula secara umum terjadi penurunan baik pada lingkup 

sosial politik, sosial budaya, PHK, maupun sengketa tanah. Hal ini dikarenakan adanya 

kemajuan tekhnologi dan informasi yang diterima  masyarakat, sehingga masyarakat 

lebih pandai  khususnya pelajar dan mahasiswa. Sementara itu dari angka indeks 
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kriminalitas kasus menonjol yang kerap terjadi di Kabupaten Lumajang antara lain 

adalah kasus Perjudian  dan kasus Curat. 

4.3.12. Aspek Perkembangan Pemerintahan Umum 

Sejak kebijakan otonomi daerah dicanangkan, sebetulnya berbagai upaya telah 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memperbaiki kinerja pemerintahan 

dan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik,  dan membangun good 

governance. Kehadiran UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 —yang 

merupakan tonggak awal (bench mark) pelaksanaan desentralisasi dan 

dekonsentrasi— bukan saja mendorong Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk 

mencoba lebih peka pada kebutuhan lokal, tetapi juga dapat bekerja lebih efisien dan 

efektif, khususnya dalam upaya memberikan pelayanan kebutuhan dasar kepada 

warga masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah 

diitetapkan. Disadari bahwa hakekat otonomi, pada dasarnya bukan sekadar 

pengalihan otoritas dari pusat ke daerah, tetapi yang terpenting adalah apa implikasi 

dari pengalihan otoritas itu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Reformasi di bidang politik harus diikuti dengan reformasi birokrasi publik,  sistem 

kelembagaan atau reformasi birokrasi harus menghasilkan perbaikan kualitas 

pelayanan publik. Kendati sejak reformasi kadar keberdayaan masyarakat telah makin 

meningkat, hubungan eksekutif-legislatif juga makin berimbang dan demokrasi pada 

batas-batas tertentu juga telah mulai menemukan bentuknya. Tetapi, tanpa dibarengi 

dengan perbaikan kinerja birokrasi, maka dampak yang bisa langsung dirasakan 

masyarakat sesungguhnya masih menjadi tanda tanya.  

Dalam hal reformasi di bidang birokrasi publik, pada tahun 2013-2017 telah 

dilakukan banyak penataan dengan diterbitkannya berbagai Peraturan Daerah, 

Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, maupun Keputusan Sekretaris 

Daerah dan Kepala Bagian Hukum, Perjanjian Kerjasama, dan dokumen lainnya terkait 

regulasi di pemerintahan daerah.  

Tabel 4.51 
Rumusan Regulasi di Kabupaten Lumajang tahun 2013 - 2017 

No Uraian 
Volume 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Peraturan Daerah 15 6 5 8 17 

2 Peraturan Bupati 26 69 42 92 76 

3 Keputusan Bupati 478 422 430 414 450 
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4 Instruksi Bupati - - - - 21 

5 Keputusan Sekretaris Daerah dan 

Kepala Bagian Hukum 

- - - - 23 

6. Perjanjian Kerjasama 30 - 41 30 19 

7. Dll (terkait produk hukum daerah) - - - - - 

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang, 2018 

Di Kabupaten Lumajang sendiri, meski telah dilakukan langkah-langkah 

perbaikan, tetapi diakui atau tidak hingga saat ini masih cukup warga masyarakat yang 

belum memperoleh pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan 

berbagai bentuk pelayanan publik lain secara maksimal. Situasi krisis yang tak kunjung 

usai dan masa transisi pasca reformasi bagaimana pun tidak serta merta melahirkan 

perubahan seperti yang diharapkan. Di tengah keterbatasan dana pembangunan dan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran birokrasi yang masih belum merata 

bahkan sebagian masih belum lepas sama sekali dari pola yang lama di masa Orde 

Baru, maka upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan membangun good 

governance seringkali masih tersendat-sendat. Belum dimilikinya standar pelayanan 

minimal yang bisa dijadikan acuan yang pasti, dan juga karena belum didukung oleh 

penataan aparat birokrasi yang efisien dan efektif, adalah beberapa faktor yang 

ditengarai mempengaruhi kualitas pelayanan publik sebagaimana diharapkan. 

Di Kabupaten Lumajang, menurut data dari Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Lumajang diketahui jumlah PNS sekitar 9.845 orang. Secara keseluruhan 

jumlah PNS ini lebih sedikit bila dibandingkan jumlah PNS pada tahun sebelumnya. 

Perlu kita sadari bersama, bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

kinerja dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan, prasyarat utama yang dibutuhkan, tak 

pelak adalah kualitas pendidikan aparatur yang memadai, komitmen untuk melakukan 

reformasi birokrasi, penataan kepegawaian yang transparan dan profesional, serta 

dukungan sistem jaringan kerjasama antar lembaga yang solid. Sebuah tata 

pemerintahan yang baik (good governance), niscaya tidak akan dapat tercipta jika tidak 

didukung oleh kualitas SDM yang mumpuni dan tatanan birokrasi yang profesional dan 

peka pada lingkungan di sekitarnya. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan aparatur adalah dengan mengikutkan pada diklat-diklat yang terkait dan 

menghadirkan pada bimbingan-bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah 

pusat maupun daerah. 

Tabel 4.52 
Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lumajang 
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No. 

 

Uraian 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Jumlah PNS 9756 9547 9845 9113 7977 

2. Jumlah Pejabat Struktural 741 763 823 847 856 

3. Jumlah pejabat fungsional 6726 6564 6776 6181 5299 

Sumber: LKPJ Kabupaten Lumajang 2013-2017 

Semakin banyaknya jumlah pegawai yang mengikuti diklat dari tahun ke tahun 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 

yang baik. Pengelolaan kepegawaian dalam konteks pembinaan dilakukan melalui 

sistem pemberian reward and punishment bagi pegawai. Penerapan sistem ini berupa 

pemberian penghargaan dan pemberian hukuman bagi pegawai yang melakukan 

pelanggaran. Dalam   rangka   pemenuhan   SDM   aparatur   di   lingkungan   

Pemerintah Kabupaten Lumajang jumlah PNS sampai dengan tahun 2017 adalah 

ditunjukkan pada table data kepegawaian pemerintah Kabupaten Lumajang. 

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, ada tiga hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam penataan birokrasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik di 

jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Lumajang, yaitu: penemuan kembali jati diri 

(reorientasi), penyusunan kembali struktur (restrukturisasi) dan upaya penyatuan 

sistem kerja yang menghasilkan sinergi kinerja (aliansi). Upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan membangun good governance, niscaya akan banyak 

bertali-temali dengan faktor-faktor lain, sehingga penanganan yang dilakukan tentu 

tidak akan bisa secara parsial, tetapi harus benar-benar komprehensif.  

Secara garis besar, beberapa kendala yang menghambat upaya membangun 

good governance di Kabupaten Lumajang adalah: Pertama, masih belum 

berkembangnya code of conduct yang benar-benar kuat yang menjadi spirit atau roh 

bagi seluruh aparat birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka melayani 

masyarakat. Di masa pemerintahan yang termasuk masih transisional yakni dari model 

awal yang semula serba sentralistik dan top-down, kemudian diharuskan berubah ke 

pola baru yang lebih terdesentralistik dan bottom-up, harus diakui terkadang masih 

timbul kegamangan, sehingga respon birokrasi terhadap tuntutan perkembangan 

masyarakat terkadang agak lamban. Bahkan,yang memprihatinkan tidak mustahil di 

tingkat pelaksanaan, terkadang muncul individu birokrat yang bersikap overacting dan 

melampui wilayah kewenangannya (beyond the scope of their authority). 
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Kedua, sekali pun disadari bahwa tugas utama birokrasi adalah melayani 

kepentingan publik, tetapi harus diakui masih sering terjadi akuntabilitas birorkasi 

kepada publik belum berkembang maksimal. Dalam banyak kasus kinerja birokrasi di 

berbagai daerah masih terjebak pada ruang diskresi yang luas: banyak aparat birokrasi 

yang merasa lebih perlu bertanggungjawab kepada atasan dan pihak legislatif 

daripada bertanggungjawab kepada publik. Di sisi lain, tidak jarang pula bentuk 

pertanggungjawaban yang dilakukan lebih pada soal-soal administratif, sedangkan 

bagaimana hasil riil kerja mereka di lapangan masih kurang memperoleh perhatian. 

Ketiga, sekali pun sudah dirinci tugas dan kewenangan masing-masing dinas, 

badan atau lembaga sesuai tupoksi-nya, tetapi koordinasi dan jaringan kerjasama 

antar lembaga yang ada umumnya masih belum berkembang secara maksimal. 

Bahkan, tidak jarang masih berkembang ego sektoral yang kuat, sehingga kinerja 

birokrasi secara keseluruhan menjadi kurang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Keempat, fokus dan prioritas jenis pelayanan publik yang dikembangkan jajaran 

birokrasi di Kabupaten Lumajang harus diakui masih belum tertata dengan baik, 

sehingga masing-masing dinas atau lembaga yang ada seolah-olah belum memiliki 

acuan yang sama tentang arah yang hendak dituju. Orientasi dinas atau lembaga, 

dalam banyak hal lebih melayani kepentingan birokrasi itu sendiri, dan bahkan dalam 

beberapa kasus justru mengembangkan sikap yang meminta dilayani dengan berbagai 

fasilitas atau keistimewaan daripada melayani masyarakat. 

Kedepan, untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan membangun tata 

pemerintahan yang lebih baik, perlu disadari bersama bahwa yang namanya birokrasi 

sesungguhnya bukan hanya sebuah lembaga pemerintah yang berfungsi melayani 

kebutuhan masyarakat atau sekadar perpanjangan tangan negara untuk 

melaksanakan program-program pembangunan. Lebih dari itu, birokrasi adalah sebuah 

komunitas, kumpulan orang-orang yang memiliki tugas dan peran untuk merencanakan 

program pembangunan, melaksanakan, mengevaluasi, dan sekaligus memfasilitasi 

upaya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat merespon program-program 

pembangunan dengan memadai. 

Secara teoritis, birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok 

(Rashid: 2000). Pertama, memberikan pelayanan umum (service) yang bersifat rutin 

kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan dokumen, 

perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan 

menyediakan jaminan keamanan bagi penduduk. Kedua, melakukan pemberdayaan 
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(empowerment) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan 

yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, 

menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan. Ketiga, 

menyelenggarakan pembangunan (development) di tengah masyarakat, seperti 

membangun infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, perdagangan dan sebagainya. 

Realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak Lanjuti sampai dengan 

tahun 2017 adalah 65,39 persen. Temuan BPK yang telah selesai mencapai 

92,97persen sedangkan temuan inspektorat baru diselesaikan sebanyak 62,17persen. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK dan inspektorat serius dalam meningkatkan 

capaian tindak lanjut. Namun demikian nilai capaian inspektorat sebesar 62,17 persen 

tergolong masih rendah. Hal ini dikarenakan obrik kurang menganggap penting 

tindaklanjut  hasil  pengawasan Inspektorat. Hal ini disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.53 
Capaian Rekomendasi Hasil Kinerja Pemerintahan tahun 2017 

No Nama Lembaga Rekomendasi s.d tahun 2017 Selesai Capaian 

1 Temuan BPK 811 754 92,97% 

2 Temuan Inspektorat 7.000 4.352 62,17% 

 Total 7.811 5.106 65,39% 

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lumajang, 2018 

Agar aparatur birokrasi di Kabupaten Lumajang dapat menjalankan tugas 

dengan baik, selain tetap menjaga akuntabilitasnya kepada publik, yang tak kalah 

penting adalah bagaimana birokrasi tidak hanya bekerja di bawah garis komando atau 

instruksi-instruksi yang sifatnya top-down. Kreativitas, sikap inovatif dan kepekaan 

pada persoalan di tingkat lokal adalah modal awal yang dibutuhkan untuk memperbaiki 

kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Birokrasi yang bekerja 

hanya atas dasar proyek dan kepentingan pribadi, niscaya akan selalu lambat 

merespon situasi terbaru, dan ujung-ujungnya jangan heran jika mereka pelan-pelan 

menjadi usang, bahkan mengalami krisis dalam dirinya sendiri. Birokrasi yang usang, 

mereka bukan saja akan menghambat pembangunan, tetapi mereka juga akan 

menjadi sumber kegagalan pembangunan itu sendiri.  

4.3.13 Aspek Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial 

Selain permasalahan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kabupaten 

Lumajang ternyata juga dihadapkan pada fakta tentang banyaknya permasalahan 

sosial yang ada. Di luar soal kemiskinan, salah satu persoalan yang juga 
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membutuhkan perhatian serius di Kabupaten Lumajang adalah keberadaan kelompok 

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Permasalahan sosial dimaksud 

antara lain; anak terlantar, gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, korban 

bencana alam, wanita rawan sosial ekonomi dan sebagainya. Jumlah Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2016 sebanyak 9.163 jiwa atau 

mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 sebanyak 

104.257 jiwa. 

Sebagaimana banyak ditemukan di berbagai wilayah fenomena merebaknya 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mengalami perkembangan pasang 

surut seolah tanpa henti. Di Kabupaten Lumajang, eksistensi kelompok masyarakat 

yang terkategori sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial  ternyata 

mengalami perkembangan berseiring dengan ritme denyut nadi perkembangan 

wilayah. Kian lama wilayah berkembang pada saat yang bersamaan seolah 

problematika PMKS senantiasa melengkapi dan menyertai perkembangan itu. Sejauh 

ini memang ada sinyalemen bahwa ketika suatu wilayah berkembang dengan pesat 

baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun kelengkapan fasilitas, sarana dan 

prasarana pendukung maka pada saat yang bersamaan ternyata fenomena PMKS 

juga memperlihatkan eksistensinya.  

Namun demikian, sebagai sarana untuk mengurangi adanya permasalahan 

sosial, jumlah lembaga swadaya sosial masyarakat cenderung stagnan. Dihadapkan 

pada kondisi demikian, perlu adanya pola pendekatan lembaga swadaya sosial 

masyarakat yang lebih berorientasi pada kualitas dibanding kuantitas. Dengan 

demikian, meskipun secara jumlah cenderung stagnan, namun secara impact dapat 

terus mengalami peningkatan dan turut membantu menjadi solusi atas permasalahan 

sosial yang ada. Jumlah sarana sosial berupa panti sosial non panti pada tahun 2015 

mengalami penurunan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena adanya 

penutupan panti oleh pengelolanya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Lumajang 

secara relatif belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menyelenggarakan 

panti sosial. 

Tabel 4.54 
Perkembangan Jumlah Lembaga Swadaya Sosial Masyarakat Tahun 2010-2015 

No 
Jenis Organisasi 

Sosial Masyarakat 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Orsosmas Panti Sosial      

 1. Yayasan Panti Asuhan 53 53 53 53 57 



 

IV - 83 
 

No 
Jenis Organisasi 

Sosial Masyarakat 
2013 2014 2015 2016 2017 

 2. Yayasan Panti Sosial 

Non Panti 

6 5 5 5 5 

2. Karang Taruna & Aktif      

 1. Karang Taruna 

Kabupaten 

1 1 1 1 1 

 2. Karang Taruna 

Kecamatan 

21 21 21 21 21 

 3. Karang Taruna Desa/Kel 205  205 205 205 205 

3. Karang Werda      

 - Karang Werda Desa/Kel 12  12 12 12 10 

4. Pekerja Sosial Masyarakat 

(PSM) 

     

 1. Forum Komunikasi 

Pekerja Sosial 

Masyarakat (FK-  PSM) 

Kabupaten 

1  1  1  1 1 

 2. FK PSM Kecamatan 21 21 21 21 21 

 3. PSM  Kecamatan 63  63  21  21 21 

 4. PSM Desa/Kelurahan 410  410  205  205 205 

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, 2018 

Hasil kajian yang pernah dilakukan, misalnya menangkap adanya sinyalemen 

bahwa meningkatnya jumlah PMKS tidak lepas dari beberapa kondisi antara lain; (a). 

adanya situasi yang dinilai cukup menjanjikan di daerah pusat kota terutama dalam 

konteks ekonomi. Meski tidak menutup kemungkinan adanya motif lain tetapi faktor 

ekonomi nampaknya paling banyak diungkap sebagai motif seseorang untuk datang ke 

pusat kota sebagaimana banyak disinggung dalam teori perkembangan dan 

pembangunan. Apalagi jika jarak daerah asal dengan tujuan (pusat kota) tidak 

terlampau jauh, sarana trasportasi mudah diakses/ dijangkau, dan berbagai bentuk 

kemudahan yang lainnya. (b). keterbatasan pemerintah untuk menyediakan fasilitas 

publik dan lapangan kerja tak urung juga memberikan kontribusi cukup signifikan 

terhadap kian merebaknya penduduk kelas bawah dan kaum migran dalam 

mengembangkan katup penyelamat kehidupan mereka. Akibatnya tidak sedikit orang 

yang mengembangkan sektor informal yang ilegal sekalipun dengan kondisi kehidupan 

seadanya sebagai strategi untuk dapat menjaga kelangsungan hidup mereka selama 

di pusat kota. Tragisnya tidak jarang mereka memanfaatkan lahan-lahan kosong yang 

dianggap tidak bermasalah sebagai tempat tinggal. Selain tidak memiliki pekerjaan 

yang layak mereka juga banyak yang tinggal di  bantaran/ pinggiran atau stren kali, 

kolong jembatan, pemukiman liar, di trotoir, dan sebagainya; (c). Kondisi struktural di 
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luar kemampuan masyarakat seperti; adanya pemutusan hubungan kerja, kesempatan 

kerja  yang terbatas, ketidaaan modal dan keterbatasan akses terhadap informasi 

berkaitan dengan pekerjaan tidak saja mengakibatkan orang menjadi jatuh miskin 

tetapi orang-orang yang dekat dengan kemiskinan justru kian terpuruk dan 

mendapatkan gelar baru yakni sebagai kelompok masyarakat miskin. Satu hal yang 

patut dicatat bahwa akibat situasi kenaikan BBM bukan tidak mungkin justru 

melahirkan pengangguran dan kemiskinanbagi penduduk. Nampaknya sampai saat ini 

situasi tersebut masih belum terselesaikan secara tuntas dan memberikan implikasi 

ketenagakerjaan yang luar biasa yakni banyaknya jumlah pengangguran dan angka 

kemiskinan masih bertahan pada angka relatif tinggi.; (d). Masih dalam tataran konsep 

strukturalis bahwa kondisi kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di tengah 

masyarakat juga tidak lepas oleh adanya investasi atau penanaman modal serta 

kekuatan komersial yang memiliki daya untuk menggeser kepemilikan aset produksi 

dan proses marginalisasi penduduk di wilayah pedesaan. Pembagian keuntungan yang 

kurang adil, lemahnya posisi bargaining penduduk desa terhadap kekuatan modal 

besar serta berbagai bentuk eksploitasi dalam banyak hal masih mewarnai aktivitas 

ekonomi di berbagai daerah. Akibatnya kemiskinan dan pengangguran serta 

keterpurukan banyak ditemukan.(e). Selain terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada 

di daerah pedesaan, faktor perbedaan besar penghasilan atau upah antara desa dan 

kota juga memicu timbulnya fenomena urbanisasi ke pusat kota. Ketika lapangan kerja 

di desa sulit karena proses komersialisasi dan modernisasi di sektor pertanian, 

penghasilan atau upah di desa rendah maka kota menjadi harapan satu-satunya bagi 

mereka untuk mendapatkan income yang lebih tinggi.  

4.3.14. Aspek Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Lumajang memiliki potensi perairan umum dengan luas areal ± 

888,434 Ha yang diakses oleh masyarakat yang tersebar hampir diseluruh wilayah 

Kabupaten Lumajang. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan 

dan perikanan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Kontribusi yang telah diberikan oleh pembangunan urusan kelautan dan perikanan 

pada upaya peningkatan produksi kelautan dan perikanan yang menunjang pelestarian 

lingkungan dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1) Produksi perikanan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014, 

yaitu dari produksi sebesar 7.834,31 ton meningkat menjadi 8.171,51 ton 

pada tahun 2015, atau sebesar 4,3 persen;  



 

IV - 85 
 

2) Volume ekspor mengalami kenaikan sebesar 7.5 ton yaitu dari 1.196,83 ton 

pada tahun 2014 menjadi 1.204,35 ton pada tahun 2015 dan nilai ekspor juga 

mengalami kenaikan, yaitu dari  Rp. 30.926.702.394 pada tahun 2014 naik 

menjadi Rp. 31.267.410.574. pada tahun 2015 atau naik sebesar 1.05 persen;   

3) Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan pada tahun 2015 mencapai 3.362 

orang meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 2.950 orang, atau 

meningkat sebesar 13,9 persen. 

Secara umum, produksi perikanan baik budidaya maupun tangkap pada periode 

2013 sampai dengan 2017 menunjukkan peningkatan sebesar 22,36 persen, 

sebagaimana ditunjukkan pada tabel perkembangan produksi perikanan di kabupaten 

Lumajang.  

Tabel 4.55 
Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2013-2017 

URAIAN 
PRODUKSI (dalam Ton)   

2013 2014 2015 2016 2017 

Penangkapan :      

- Laut  4.083,94 4.303,82 4.555,77 4.698,76 4.847,447 

- Perairan umum 577,39 613,98 642,01 668,31 692,05 

Jumlah 4.661,33 4.917,8 5.168,46 5.367,07 5.539,497 

Budidaya :      

- Tambak  697,36 858,12 866,70 868.35 893,150 

- Inbudkan/kolam  806,47 955,32 1.003,08 1.065,13 1.146,924 

- Karamba  970,06 1.103,07 1.133,27 1.162,57 1.151,564 

Jumlah 2.473,89 2.916,51 3.003,05 3.096,05 3.191,638 

TOTAL 7.135,22 7.834,31 8.171,51 8.463,12 8.731,135 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang, 2018 

 Pada sisi produksi perikanan menunjukkan kecenderungan semakin naik dan 

hal tersebut tentunya berdampak cukup signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga 

kerja perikanan dan pendapatan petani ikan.  

Gambar 4.14 
Peningkatan Produksi Perikanan dari Tahun 2013-2017  
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Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang, 2018 

Sektor perikanan di Kabupaten Lumajang cenderung didominasi oleh perikanan 

tangkap, hal ini ditunjukkan dengan nilai tangkapan senilai 5539 sedangkan budidaya 

senilai 3192 pada tahun 2017, dengan peningkatan produksi sebesar 3,17% atau lebih 

lambat 0,4 dibandingkan tahun 2016 sebagaimana dijelaskan dalam gambar 

sebelumnya.  

Peningkatan tenaga kerja disebabkan karena usaha sektor kelautan dan 

perikanan terbukti tahan terhadap krisis moneter dan cukup menguntungkan, sehingga 

pada tahun ini semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan usaha 

kelautan dan perikanan. Peningkatan tenaga kerja ini diikuti pula oleh peningkatan 

pendapatan. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya produksi perikanan yang 

menyebabkan semakin banyaknya permintaan pasar akan produk-produk perikanan 

dan kelautan. Secara lebih terinci pengaruh peningkatan produksi perikanan terhadap 

pendapatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.  

Tabel 4.56 
Perkembangan RTP Sektor Perikanan dan Kelautan tahun 2013 – 2017 

No   URAIAN 
TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Tenaga Kerja (RTP)           

Nelayan 1.287 1.329 1.342 1.342 1417 

Pembudidaya Ikan 1.564 1.621 2.02 1.874 1804 

2 Pendapatan (Rp.)           

Nelayan 13.440.566 15.716.930 20.500.978 25.056.751 28.805.395 

Pembudidaya Ikan:           

2013 2014 2015 2016 2017

Penangkapan 4.661 4.918 5.168 5.367 5.539

Budidaya 2.474 2.917 3.003 3.096 3.192

Peningkatan Produksi per Tahun (%) 9,80 4,30 3,57 3,17
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- Intensif 32.873.180 40.746.480 48.909.290 74.343.575 76.401.458 

- Semi Intensif 9.356.911 9.568.604 9.665.399 11.848.808 12.872.739 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang, 2018 

Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa pada tahun 2017 juga tercatat pencapaian 

indikator hasil pembangunan lainnya, seperti konsumsi ikan masyarakat mengalami 

peningkatan, yaitu dari sebesar 22,32 kg/kapita/tahun pada tahun 2016 meningkat 

menjadi 22,9 kg/kapita/tahun pada tahun 2017. Perkembangan konsumsi perikanan 

secara keseluruhan meningkat, sebagaimana nampak dalam tabel berikut : 

Tabel 4.57 
Konsumsi Ikan Tahun Kabupaten Lumajang tahun 2013 - 2017 

URAIAN 
Tahun  

2013 2014 2015 2016 2017 

Konsumsi ikan Kg/kap/th 20,21 20,86 21,50 22,32 22,9 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang, 2018 

Konsumsi ikan mengalami peningkatan disebabkan karena semakin 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani 

ikan. Hal ini juga tidak lepas dari intensifnya pembinaan gemar makan ikan dan 

meningkatnya produksi perikanan. 

Perikanan laut merupakan salah satu potensi unggulan yang dapat 

dikembangkan di Kabupaten Lumajang. Jumlah sarana penangkapan ikan di laut yang 

berupa kapal dan perahu  penangkap ikan sebanyak 627 unit yang terdiri dari kapal 

motor dan perahu jukung tempel, serta jukung tidak bermotor dengan berbagai macam 

alat tangkap. Seperti Gillnet, trammel net, bubu, pole and line. Jumlah tempat 

pendaratan ikan (TPI) / Pangkalan pendaratan ikan (PPI)  sebanyak 5 unit yaitu : TPI 

Bulurejo, Tegalrejo (Kec. Tempursari), Dampar, Selok Awar-awar (Kec. Pasirian), 

Wotgalih (Kec.Yosowilangun). Hasil tangkapan perikanan laut selama tahun 2015 

sebanyak 4.521,82 ton. 

4.3.15. Aspek Pertanian 

Dilihat dari sisi pendapatan secara umum pendapatan petani pada 17 komoditas 

tercatat mengalami peningkatan pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, 

peningkatan tersebut dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.58 
Peningkatan Pendapatan Petani Kabupaten Lumajang tahun 2013 – 2017 
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No Pendapatan Petani  

Tahun 

2013 2014  2015 2016 2017 

1 Padi Sawah (Ha/musim) 13.602.500 14.599.000 16.820.000 19.041.000 19.685.000 

2 Padi Ladang (Ha/musim) 7.413.600 8.157.500 8.867.500 9.577.500 9.730.000 

3 Jagung Sawah (Ha/musim) 4.597.500 4.882.500 5.695.000 6.507.500 10.570.000 

4 
Jagung Ladang 

(Ha/musim) 
3.542.500 3.640.000 4.907.500 6.175.000 6.790.000 

5 Kedele Sawah (Ha/musim) 4.735.000 5.735.000 5.785.000 5.835.000 5.995.000 

6 
Kedele Ladang 

(Ha/musim) 
3.580.000 4.457.000 4.757.000 5.057.000 5.485.000 

7 
Kacang Hijau Sawah 

(Ha/musim) 
3.382.400 18.040.000 27.040.000 36.040.000 26.040.000 

8 
Kacang Hijau Ladang 

(Ha/musim) 
3.128.800 20.375.000 32.875.000 45.375.000 25.375.000 

9 Kentang (Ha/musim) 45.269.400 47.620.000 47.820.000 48.020.000 64.160.000 

10 Kubis  (Ha/musim) 14.121.000 14.296.000 18.621.000 22.946.000 32.705.000 

11 Bawang Daun (Ha/musim) 17.044.000 17.296.000 17.350.000 17.404.000 19.025.000 

12 
Pisang mas kirana 

(Ha/musim) 
16.176.800 28.955.000 35.766.000 42.577.000 81.450.000 

13 Jeruk (Ha/musim) 83.350.000 84.050.000 85.055.500 86.061.000 93.565.000 

14 Tomat 36.306.900 36.009.000 36.500.500 36.992.000 37.110.000 

15 Alpukat 13.679.100 13.779.000 14.780.000 15.781.000 67.175.000 

16 Salak 14.875.250 24.961.000 27.850.250 30.739.500 150.600.000 

17 Cabe besar  (Ha/musim) 43.670.800 60.701.500 92.372.500 124.043.500 137.065.000 

18 Cabe rawit (Ha/musim) 51.954.000 83.178.500 95.978.500 108.778.500 111.525.000 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2018 

Selanjutnya untuk pendapatan pada tanaman semusim pada tahun 2017 

sebesar Rp. 61.135.000,- mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 

Rp. 53.990.000,-, demikian pula pada tanaman tahunan. Hal ini disebabkan karena 

peningkatan produksi ditunjang penambahan areal dan peningkatan produktifitas 

seiring mulai banyak tanaman tebu yang dibongkar ratoon. 

Tabel 4.59 
Peningkatan Pendapatan Petani Pekebun Tahun 2013 - 2017 

No Pendapatan Petani  
Tahun 

2013  2014  2015  2016  2017  

A. Tanaman semusim      
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No Pendapatan Petani  
Tahun 

2013  2014  2015  2016  2017  

1 Tebu (ha/musim) 29.522.500 28.910.000 29.520.000 29.880.000 32.800.000 

2 Tembakau (ha/musim) 21.140.000 19.197.000 19.040.000 19.560.000 23.200.000 

3 Nilam (ha/musim) 6.375.000 - - 4.550.000 5.135.000 

B. Tanaman tahunan      

1 Kopi (ha/musim) 10.354.832 11.880.000 11.925.000 11.925.000 12.150.000 

2. Kelapa (ha/Th)) 17.400.000 16.800.000 18.000.000 18.000.000 20.125.000 

3 Cengkeh (ha/musim) 35.753.810 37.620.000 36.450.000 36.450.000 35.625.000 

4 Kakao (ha/musim) 10.719.018 11.845.000 10.560.000 10.560.000 11.845.000 

5 Pinang (ha/musim) 4.250.317 4.800.000 5.297.000 5.297.000 5.265.000 

Sumber : Kantor Perkebunan Kabupaten Lumajang, 2018       

Jumlah produksi dan produktivitas tanaman pangan secara terinci tersaji dalam 

informasi dinamis sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 4.60 
Jumlah produksi dan produktivitas dalam tahun 2013 dan 2014 

No URAIAN 

Tahun 2013 Tahun 2014 

Luas 

panen (Ha) 

Produksi 

(Kw) 

Produk-

tivitas 

(Kw/Ha) 

Luas 

panen (Ha) 

Produksi 

(Kw) 

Produk-

tivitas 

(Kw/Ha) 

1 Padi 75.548 4.584.066 60,68 75.535 4.603.321 60,94 

2 Jagung 30.380 1.437.508 47,32 30.293 1.518.310 50,12 

3 Kedelai 1.074 15.675 14,59 2.444 38.688 15,83 

4 Kacang 

tanah 

3.518 46.116 13,11 3.365 44.265 13,15 

5 Ubi kayu 2.165 513.470 237,17 2.398 571.296 238,24 

6 Kacang 

Hijau  

11 85 7,69 36 331 9,19 

7 Ubi Jalar  519 100.360 193,37 555 121.495 218,91 

Total 113.215 6.696.280 59,15 114.626 6.897.706 60,18 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2018 

Berdasarkan tabel  di atas, dapat diketahui bahwa komoditas pertaian unggulan 

di Kabupaten Lumajang adalah Ubi kayu dan ubi jalar yang produktifitasnya mencapai 

238,24 kw/Ha dan 218,91 kw/Ha secara berurutan di tahun 2014. Peningkatan 
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produktifitas kedua komoditas ini juga terjadi di tahun 2015 dan 2016 yaitu 

229,40kw/Ha untuk komoditas ubi kayu dan 231,49 kw/Ha untuk komoditas ubi jalar. 

Tabel 4.61 
Jumlah produksi dan produktivitas dalam tahun 2015 dan 2016 

No URAIAN 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Luas 

panen (Ha) 

Produksi 

(Kw) 

Produk-

tivitas 

(Kw/Ha) 

Luas 

panen (Ha) 

Produksi 

(Kw) 

Produk-

tivitas 

(Kw/Ha) 

1 Padi 78.899 4.884.272 61,40 85.434 5.304.645 62,09 

2 Jagung 31.523 1.631.072 51,74 26.497 1.392.973 52,57 

3 Kedelai 2.202 37.977 17,25 909 15.185 16,70 

4 Kacang 

tanah 

1.95 26.400 13,54 1.311 17.221 13,14 

5 Ubi kayu 2.252 538.421 239,09 1.708 391.808 229,40 

6 Kacang 

Hijau  

18 176 9,78 8 112 14,00 

7 Ubi Jalar  506 113.864 225,03 677 156.720 231,49 

Total 115.595 7.165.782 61,99 116.544 7.278.664 62,45  

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2018 

Pada tahun 2017, produktifitas ubi kayu mengalamii penurunan meskipun masih 

merupakan komoditas unggulan yakni memiliki produktifitas 233,24 kw/Ha. Sedangkan 

ubi jalar menjadi komoditas unggulan utama dengan nilai produktifitas 235,20 kw/Ha. 

Tabel 4.62 
Jumlah produksi dan produktivitas dalam tahun 2016 dan 2017 

No URAIAN 

Tahun 2016 Tahun 2017 

Luas 

panen 
Produksi 

Produk-

tivitas 

Luas 

panen 
Produksi 

Produk-

tivitas 

(Ha)  (Kw)  (Kw/Ha) (Ha)  (Kw)  (Kw/Ha) 

1 Padi 85.434 5.304.645 62,09 82.110 4,986,900 60,173 

2 Jagung 26.497 1.392.973 52,57 27,030 1,439,382 53,25 

3 Kedelai 909 15.185 16,70 401 7,233 18,04 

4 Kacang 

tanah 

1.311 17.221 13,14 1,226 16,202 13,22 

5 Ubi kayu 1.708 391.808 229,40 1,104 257,496 233,24 

6 Kacang 

Hijau  

8 112 14,00 11 11 11 

7 Ubi Jalar   

677 

 

156.720 

 

231,49 

543 127,715 235,20 

Total 115.595 116.544 7.278.664 62,45 112,415 6,834,930  

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2018 
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Adanya perbaikan teknologi yang dilakukan petani serta cuaca yang menunjang, 

membantu produktivitas dan produksi tanaman padi di Kabupaten Lumajang 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan produksi  tanaman 

pangan mengalami peningkatan yaitu tanaman padi dan jagung, sedangkan kedele, 

kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami penurunan, karena 

sebagian tanamannya beralih ke tanaman padi dan jagung atau tanaman lainya. 

Namun demikian penurunan karena berkurangnya luas panen masih dapat didukung 

dengan meningkatnya produktivitas semua jenis tanaman pangan.  

Pada pertanian hortikultura kelompok tanaman buah-buahan, di tahun 2017 

produksi dan produktivitas tanaman rambutan, manggis, durian, apokad, nangka dan 

jeruk siam mengalami peningkatan yang baik, sedangkan tanaman pisang yang 

merupakan komoditas hortikultura kedua ter-produktif mengalami penurunan. Jeruk 

siam merupakan tanaman dengan produktifitas tertinggi sebanyak 467,51 kw/Ha. 

Secara rinci luas panen, produksi dan produktivitas dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.63 
Prosentase Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Khususnya Buah-

buahan Dominan tahun 2016 - 2017 

No. URAIAN 

Tahun 2016 Tahun 2017 

Luas 

panen 
Produksi 

Produk-

tivitas 

Luas 

panen 
Produksi 

Produkti-

vitas 

(Ha)  (Kw)  (Kw/Ha) (Ha)  (Kw)  (Kw/Ha) 

1. Pisang 4.970 1.106.507 222.62 5,504 1,192,627 216,67 

2. Manggis 139 7.879 56.79 88 8,703 98,79 

3. Durian 363 27.542 75.78 230 19,068 82,92 

4. Rambutan 1.042 55.989 53.71 1,196 85,637 71,62 

5. Alpukat 344 22.033 64.14 355 37,095 104,61 

6. Nangka 387 22.170 57.26 465 35,290 75,882 

7. Jeruk Siam 530 157.133 296.71 474 221,409 467,51 

TOTAL 7.775 1.399.252 179,97 8,312 1,699,829 204,5  

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2018 

Sedangkan pada pertanian hortikultura kelompok tanaman sayur mayur, di tahun 

2017 produksi dan produktifitas tanaman kentang, kubis, dan cabe rawit mengalami 

peningkatan, sedangkan tanaman bawang daun mengalami penurunan dari sisi 
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produktifitas. Tanaman kubis merupakan komoditas hortikultura sayur mayur yang 

memiliki produktifitas tertinggi. 

Selanjutnya untuk produksi dan produktivitas tanaman sayuran khususnya 

tanaman cabe mengalami penurunan baik yang menyangkut areal, prodiktivitas 

maupun produksinya hal ini dikarenakan terjadi cuaca ekstrim bulan kering lebih 

panjang di banding bulan basah tetapi harga cabe mengalami kenaikan hal ini masih 

menguntungkan petani cabe dan tanaman ini masih diusahakan oleh petani secara 

profesional mengingat cabe sangat  dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat serta 

sering kali memberikan peruntungan yang cukup tinggi bagi petani yang 

mengusahakannya. Kelompoktani Sri Lestari di Kecamatan Pasirian yang 

mengusahakan tanaman sayuran yang juga tanaman cabe dalam memantapkan 

usahanya mengadakan kerjasama dengan PT. Heinz ABC Indonesia dalam upaya 

aksebilitas pasar yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, dalam 

kerjasama ini petani memperoleh kepastian pasar dan harga cabe sesuai kesepakatan 

yang saling menguntungkan. Pengusahaan sayuran yang dominan di Kabupaten 

Lumajang yang menyangkut areal, produksi dan produktivitas disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.64 
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Tahun 2016 - 2017 

No. URAIAN 

Tahun 2016 Tahun 2017 

Luas 
panen 

Produksi 
Produk-
tivitas 

Luas 
panen 

Produksi 
Produk-
tivitas 

(Ha)  (Kw)  (Kw/Ha) (Ha)  (Kw)  (Kw/Ha) 

1. Kentang 690 90.036 130 730 91,571 128,97 

2. Bawang Daun 1.272 160.272 126 1,267 159,580 125,95 

3. Kubis 474 115.840 244 463 122,096 263,71 

4. Cabe Rawit 848 116.160 137 1,136 181,437 159,72 

 TOTAL: 4.499 563.391 125,23 3.284 482.308 147 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2018 

Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara keluruhan pada tahun 

2017 sebesar 73,12 kw/ha sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,33 kw/ha atau 1,85 

persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 71,79 kw/ha. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya program pertanian baik menyangkut 

penyediaan sarana/prasarana, penerapan teknologi yang tepat guna, penggunaan 
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pupuk serta adanya aksi gerakan penggunaan pupuk organik dan benih unggul 

bersertifikat (Sigarpun Bulat) dapat meningkatkan produktivitas serta dengan adanya 

peningkatan mutu produksi dapat meningkatkan minat pasar terhadap produksi 

pertanian dari Kabupaten Lumajang yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan 

petani/ kelompok tani yang mengusahakannya. Secara kumulatif produksi dan 

produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.65 
Persentase Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

tahun 2016 - 2017 

No. URAIAN 

Tahun 2016 Tahun 2017 

Luas 
panen 

Produksi 
Produk-
tivitas 

Luas 
panen 

Produksi 
Produk-
tivitas 

(Ha)  (Kw)  (Kw/Ha) (Ha)  (Kw)  (Kw/Ha) 

1. Pangan 116.544 7.278.664 62,45 112,415 6,834,939 60,80 

2. Buah2an 7.775 1.399.252 179,97 8,312 1,699,829 204,5 

3. Sayuran 3.284 482.308 146,87 3,576 554,684 155,11 

TOTAL 127.603 9.160.224 71,79 124.303 9.089.452 73,12  

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2018 

Bila dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Lumajang dan produksi pertanian 

dari masyarakat tani Lumajang, maka Kabupaten Lumajang merupakan salah satu 

kabupaten penyedia pangan nasional dan sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan 

beras untuk masyarakat Lumajang sebesar 87.769 ton dan beras yang tersedia 

sebanyak 308.587 ton sehingga Kabupaten Lumajang pada tahun 2015 surplus beras 

sebanyak 220.818 ton. 

Pada urusan perkebunan, luas lahan baik tanaman semusim maupun tahunan 

mencapai 26.290 Ha di tahun 2016 dan meningkat menjadi 26.432 Ha di tahun 2017. 

Komoditas perkebunan paling produktif di Kabupaten Lumajang adalah tanaman tebu 

dengan produksi mencapai 10.843.680 ton dan produktifitas 820 kg/Ha di tahun 2017. 

Perbandingan target dan realisasi jumlah produksi dan produktivitas tanaman 

perkebunan di Kabupaten Lumajang pada tahun 2016 dan 2017, sebagaimana 

ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.66 
Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2016 - 2017 

No URAIAN Tahun 2016 Tahun 2017 
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Luas 

panen 
Produksi 

Produk 

tivitas 

Luas 

panen 
Produksi Produktivitas 

(Ha)  (ton)  (Kg/Ha) (Ha)  (ton)  (Kg/Ha) 

A. Tanaman semusim 

1 Tebu  13.035 10.714.770 830 13.224 10.843.680 820 

2 Tembakau 900 7.326 8,15 864 6.117 7,25 

3 Nilam 46 1.840 35 18 711 39,5 

 JUMLAH: 13.981 10.723.936 873.15 14.106 10.850.508 866,75 

B. Tanaman Tahunan  

1 Kopi  3.585 17.489 5,40 3.593 17.731 5,30 

2. Kelapa  7.210 81.473 11,50 7.255 82.707 11,40 

3 Cengkeh 863 2.287 2,85 859 2.276 2,65 

4 Kakao 278 1.182 5,15 285 1.197 4,20 

5 Pinang 398 3.240 8,10 378 3.081 8,15 

 JUMLAH 12.334 105.671 31,57 12.326 106.992 31,7 

TOTAL  26.290 10.828.560 907,72 26.432 10.957.500 898.45 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2018 

Selanjutnya pada urusan pertanian sub urusan peternakan, potensi sumber daya 

lahan  di Kabupaten Lumajang dapat menampung ± 405.389 satuan ternak atau setara 

dengan 274.202 ekor ternak besar, 198.764 ekor ternak kecil dan 17.596.659 ekor 

ternak unggas. Komoditas peternakan dengan produktifitas tertinggi menurut jenis 

pengelompokkan ternak antara lain sapi potong yang mencapai 213.862 ekor, ayam 

buras 1.343.224 ekor, dan ayam pedaging 3.178.650 ekor. Sementara dari populasi 

yang ada relatif masih mungkin untuk dikembangkan.  Atas dasar kondisi, peluang dan 

tantangan tersebut, untuk pemenuhan terhadap komoditi hasil ternak khususnya 

daging sapi masih dapat terus dipotimalkan melalui berbagai implementasi 

program/kegiatan pada urusan pertanian sub urusan peternakan. Perbandingan 

realisasi jumlah populasi hewan ternak yang telah dihasilkan pada tahun 2013 hingga 

tahun 2017 sebagai berikut: 

Tabel 4.67 
Perbandingan Populasi Ternak Tahun 2013 – 2017 

JENIS 
2013 2014 2015 2016 2017 

Ekor Ekor  Ekor Ekor  Ekor 

a. Ternak besar : 168.972 177.163 187.569 204.741 213.862 

 1. Sapi potong 164.892 172.920 182.993 194.049 203.044 

 2. Sapi perah 4.080 4.243 4.576 4.958 5.005 

 3. Kerbau  4.694 4.748 4.749 4.817 

 4. Kuda  944 967 985 996 
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JENIS 
2013 2014 2015 2016 2017 

Ekor Ekor  Ekor Ekor  Ekor 

b. Ternak kecil : 126.793 130.306 138.012 146.106 142.300 

 1. Kambing  91.038 93.585 97.225 103.645 103.658 

 2. Domba  35.755 36.721 38.393 39.873 45.829 

 3. Babi  2.203 2.394 2.588 2.813 

        

c. Unggas : 3.550.172 3.713.690 3.816.810 4.114.402 5.677.225 

 1. Ayam buras 1.002.784 1.012.812 1.023.943 1.035.195 1.343.224 

 2. Ayam ras petelur 506,612 509.144 520.877 581.227 838.409 

 3. Ayam ras pedaging 1.738.648 1.888.273 1.962.208 2.182.002 3.178.650 

 4. Itik  302.128 303.641 309.782 315.978 316.952 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2018 

Selanjutnya untuk realisasi produksi daging, telur dan susu tahun 2013 hingga 

tahun 2017adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.68 
Perbandingan Realisasi Produksi Daging, Telur & Susu Tahun 2013 - 2017 

JENIS 
2013 2014 2015 2016 2017 

Kg/Liter Kg/Liter  Kg/Liter Kg/Liter  Kg/Liter 

1. Daging  16.517.641 17.358.458 18.080.205 19.569.599 19.992.939 

2. Telur  7.860.915 7.920.880 8.083.143 8.379.893 9.108.244 

3. Susu  6.959.083 7.327.569 8.726.094 9.167.208 10.384.481 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2018 

Pendapatan pemilik peternak pada tahun 2017 mengalami peningkatan apabila 

dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 5 persen, namun sangat disayangkan 

pendapatan buruh ternak menurun signifikan sebesar 68%. Hal tersebut perlu menjadi 

perhatian dalam rangka pemerataan kesejahteraan. Perkembangan jumlah petani dan 

pendapatan dapat diamati dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.69 
Perkembangan Jumlah Petani Peternak dan Pendapatan Tahun 2013  -  2017 

N0 URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Jumlah RT Petani 

Peternak 

143.993 147.968 167.186 186.404 190.256 

2. Jumlah Petani Peternak      

  Pemilik Ternak 58.398 70.285 77.575 84.865 87.580 

  Buruh Ternak 70.078 80.710 90.260 99.810 102.685 

3. Pendapatan 

Rata2/Bulan 
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N0 URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

  Pemilik Ternak 949.812 975.000 1.035.000 1.095.000 1.150.000 

  Buruh Ternak 479.968 525.000 560.000 595.000 190.256 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2018 

Dalam rangka mendukung pemberdayaan kelompok tani dan untuk 

meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan, telah dilakukan 

penguatan modal bagi kelompok tani yang dapat dilihat melalui perkembangan 

kelompok tani penerima dana penguatan modal dan dana penguatan modal. 

4.3.16. Aspek Kehutanan 

Untuk mengurangi tingkat kerusakan lahan di Kabupaten Lumajang selama 

tahun 2015 telah diadakan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, baik untuk hutan 

rakyat atau pengkayaan tanaman seluas 17.116,32 hektar yang terdiri dari 

penambahan hutan rakyat seluas 427,91 hektar, pengkayaan dan pemeliharaan hutan 

rakyat 455,00 hektar, penghijauan untuk penyelamatan sumber mata air 35,00 hektar, 

reboisasi dalam kawasan hutan Perum Perhutani 19 hektar, penghijauan untuk 

penggantian tebangan 6.903,24 hektar dan penghijauan lingkungan seluas 9.276,17 

hektar (data s.d.  tanggal 15 Desember 2015) meliputi tanaman mahoni, sengon, jati, 

jabon, duren, eucalyptus dan lain-lain termasuk beberapa jenis tanaman langka yang 

ditanam di fasilitas umum (kanan kiri jalan) yaitu ulin, eboni, merbau, panggal buaya, 

tanjung, cemara laut dan tabebuia. 

Pada tahun 2015, jumlah kelompok ternak penerima KUR dan KKP-E mengalami 

peningkatan sebanyak 4 kelompok, yakni 16 kelompok di tahun 2014 kemudian 

meningkat menajdi 20 kelompok di tahun 2015.  

Tabel 4.70 
Perkembangan Jumlah Kelompok Tani Penerima Dana KUR dan KKP-E Tahun 2014 – 

2015 

NO KECAMATAN 

Jml Kelompok Ternak Penerima KUR dan KKP-E 

Tahun 

2014 2015 Jumlah 

1 Tempursari    

2 Pronojiwo    

3 Candipuro  1 1 

4 Pasirian  1 1 

5 Tempeh 3 3 6 

6 Lumajang  1 1 

7 Sumbersuko    
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NO KECAMATAN 

Jml Kelompok Ternak Penerima KUR dan KKP-E 

Tahun 

2014 2015 Jumlah 

8 Tekung  2 2 

9 Kunir    

10 Yosowilangun    

11 Rowokangkung    

12 Jatiroto    

13 Randuagung    

14 Sukodono    

15 Padang  2 2 

16 Pasrujambe 1 2 3 

17 Senduro  4 4 

18 Gucialit    

19 Kedungjajang    

20 Klakah    

21 Ranuyoso    

Jumlah 4 16 20 

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang, 2016 

Dalam hal penataan hasil hutan di Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan 

dengan baik. Namun, dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

sebelumnya diperoleh dari sumbangan pihak ke III berupa pelayanan SKSKB-KR,  

FAKO dan Surat Ijin Penebangan Pohon (SIPP) tidak dianggarkan dalam DPA SKPD 

Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang Tahun 2015. Selain itu, berdasarkan Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil hutan 

yang berasal dari hutan hak, sudah tidak diperlukan lagi dokumen Surat Keterangan 

Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) dan surat ijin penebangan pohon. 

Sedangkan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) 

diberikan kepada pihak Kepala Desa.  

Tabel 4.71 
Perkembangan Luas Hutan Rakyat Tahun 2013 - 2016 Berdasarkan 

Lokasi/Kecamatan 

No Lokasi 
Jumlah (Ha) 

2013 2014 2015 2016 

1 Tempursari 1,932.83 1,966.58 2,850.38 2,787.52 

2 Pronojiwo 4,940.51 4,978.01 3,275.57 3,138.10 

3 Candipuro 7,211.64 7,230.39 4,665.23 4,647.35 

4 Pasirian 2,836.24 2,873.74 4,456.23 4,445.60 
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No Lokasi 
Jumlah (Ha) 

2013 2014 2015 2016 

5 Tempeh 2,852.18 2,870.93 4,453.60 4,442.80 

6 Lumajang 282.53 282.53 282.53 282.53 

7 Sumbersuko 1,076.33 1,076.33 1,106.33 1,106.33 

8 Tekung 454.15 454.15 484.15 484.15 

9 Kunir 6,333.19 6,333.19 2,243.56 2,239.75 

10 Yosowilangun 317.84 321.59 558.95 535.78 

11 Rowokangkung 475.76 475.76 475.76 475.76 

12 Jatiroto 141.28 141.28 355.47 355.47 

13 Randuagung 1,651.84 1,708.09 3,325.78 3,279.97 

14 Sukodono 143.5 143.5 143.5 143.5 

15 Padang 1,730.62 1,730.62 3,302.50 3,302.50 

16 Pasrujambe 2,889.81 2,908.56 3,092.74 3,092.74 

17 Senduro 7,042.58 7,061.33 4,115.43 4,102.72 

18 Gucialit 6,270.30 6,307.80 4,439.19 4,435.25 

19 Kedungjajang 1,785.96 1,804.71 3,407.31 3,406.57 

20 Klakah 2,844.58 2,882.08 4,498.66 4,483.96 

21 Ranuyoso 4,096.33 4,133.83 6,579.91 6,496.65 

JUMLAH 57,310.00 57,685.00 58,112.78 57,685.00 

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, 2016 

Perkembangan luas wilayah hutan rakyat mengalami peningkatan pada tahun 

2015 namun kembali megalami penurunan pada tahun 2016. Di tahun 2016, luas 

wilayah hutan rakyat adalah 57.685 Ha atau menurun sebesar 427 Ha.  

Meskipun sudah tidak ditargetkan adanya PAD, namun sumbangan Pihak ke-3 

tetap diterima melalui rekening Kas Daerah. PAD yang berasal dari bagi hasil Provisi 

Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 305.543.908,- (Tiga ratus juta lima ratus 

empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah) atau sebesar 67,02% dari target 

Rp. 455.898.000,-.  

Hasil implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 

mampu mendukung hasil produksi kehutanan mengingat luas daratan Kabupaten 

Lumajang sekitar 179.090 hektar memiliki potensi sumberdaya hutan rakyat seluas 

66.936,69 hektar (hasil inventarisasi tegakan hutan rakyat tahun 2009). Dari berbagai 

upaya yang dilakukan dalam pembangunan hutan rakyat baik melalui sumber dana 

pemerintah (APBN dan APBD Kabupaten) maupun swadaya masyarakat yang 

bertujuan sebagai upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah juga untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang pada 
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tahun 2015 seluas 58.112,91 hektar dengan rata-rata kenaikan luasan hutan rakyat per 

tahun sebesar 0,7 persen (dari data perkembangan hutan rakyat Tahun 2014 s/d tahun 

2015). 

Realisasi produksi hasil hutan rakyat yang berhasil dicapai pada tahun 2016 

sebanyak 751.663,52 m3  kayu hutan atau naik sebesar 8,9 persen dibandingkan 

tahun 2015 sebesar 690.323,80 m³. Hasil produksi ini dominasi oleh tanaman sengon  

sebesar 731.036,22 m³ dan produksi dari kayu hutan jenis rimba campur sebesar 

8.387,38 m. Perkembangan produksi hasil hutan dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4.72 
Peningkatan Produksi Hutan Tahun 2013 – 2016 

Jenis Kayu 
Volume (m3) 

2013 2014 2015 2016 

Jati  3.037,90 4.201,973 4.168,14 3,193.97 

Mahoni  3.671,33 7.362,087 6.315,25 4,822.87 

Sono  206,30 416,101 414,34 119.53 

Damar  1.607,27 942,523 908,58 524.94 

Pinus  33,86 108,678 167,02 94.11 

Kembang  2.371,92 5.494,604 3.999,59 2,498.83 

Bendo  424,87 2.472,089 1.879,38 465.28 

Nyampo  294,68 786,421 660,77 520.39 

Rimba campur 9.027,81 45.701,585 28.531,95 8,387.38 

Sengon  1.031.676,31 695.152,805 643.278,78 731,036.22 

Jumlah 1.052.352,23 762.638,87 690.323,80 751,663.52 

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, 2018 

Potensi hutan rakyat yang cukup besar dari segi populasi pohon maupun jumlah 

rumah tangga yang mengusahakannya ternyata mampu menyediakan bahan baku 

industri kehutanan. Perkiraan potensi dan luas hutan rakyat yang dihimpun sampai 

dengan tahun 2014 mencapai 7.691.333 m3 dengan luas  57.685 ha. Jumlah pohon 

yang ada mencapai 23.074.000 batang, dengan jumlah pohon siap tebang sebanyak 

3.050.556 batang.  

Dari sisi Rumah Tangga usaha kehutanan, terdapat stagnasi baik jumlah RT, 

kelompok tani maupun petanni gurem usaha kehutanan selama tahun 2013 hingga 

2015Perbandingan jumlah RT Petani Kehutanan tahun 2014 - 2015, sebagaimana 

tabel berikut : 

Tabel 4.73 
Perbandingan Jumlah RT Petani Kehutanan Tahun 2013 – 2015 
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No. Uraian 2013 2014 2015 

1. Jumlah RT Usaha Kehutanan 168,729 168,729 168,729 

2. Jumlah Kelompok Tani Kehutanan 168,536 168,536 168,536 

3. Jumlah Petani Gurem  126,419 126,419 126,419 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2018 

Untuk jumlah pengusaha kehutanan sampai dengan tahun 2016 dapat 

dibandingkan sebagaimana tabel berikut :  

Tabel 4.74 
Perbandingan Jumlah Pengusaha Kehutanan Tahun 2013 – 2016 

No. Uraian 2013 2014 2015 2016 

1. 
Jumlah Pengusaha Pengolahan 

Hasil Hutan yang terdaftar 

71 92 111 111 

2. Jml. Penangkar Bibit Swadaya 86 123 123 123 

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, 2018 

Penanganan lahan kritis selama tahun 2016 berupa peningkatan penanganan 

kerusakan hutan negara sebesar 138,31 ha atau menurunkan kerusakan sebesar 1,1 

persen dari tahun 2015. Dari penanganan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013- 

2015 ditaksir nantinya dapat mengurangi jumlah luasan  areal lahan kritis sebanyak 

896,23 ha atau 6,13 persen dari luas lahan kritis hasil inventarisasi tahun 2012 yaitu 

14.627,40 ha. Luas lahan kritis yang tertangani di akhir tahun 2016 sebesar 520.11 ha. 

Keberhasilan ini disebabkan karena berhasilnya kegiatan penghijauan dan reboisasi 

pada lahan-lahan kritis di berbagai kecamatan di Kabupaten Lumajang, baik yang 

dilaksanakan melalui kegiatan Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, dan TNBTS 

Kabupaten Lumajang maupun swadaya masyarakat. Sebagai gambaran terhadap 

upaya dimaksud, dapat dijelaskan melalui tabel 2.71 sampai dengan 2.74 :   

Tabel 4.75 
Perbandingan Jumlah Penanganan Luasan Hutan dan Sumber Mata Air Tahun 2013 – 

2016 

No. Uraian 2013 2014 2015 2016 

1. Jml. Luasan Hutan Negara (Ha.) 59,462 59,462 59,462 59,462 

2. 
Jml. Kerusakan Hutan Negara yang belum 
dilakukan reboisasi(Ha.) 

6,680,78 6,424,38 6,405,38 6,297,07 

3. Kerusakan Kawasan Hutan Negara (%) 11,23 10,80 10,77 10,59 

4. 
Jml. Luasan Hutan Negara Yang Tertangani 
(Ha) 

118,4 256,40 19 520,11 

5. Jml Keseluruhan Sumber Mata air 326 327 327 327 
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No. Uraian 2013 2014 2015 2016 

6. 
Jumlah sumber mata air yang dilakukan 
penghijauan (buah) 

1 10 10 9 

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, 2018 

Jumlah sumber mata air yang dilakukan penghijauan menunjukkan angka 

peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan angka peningkatan dari 1 buah 

penghijauan mata air di tahun 2013, menjadi 9 buah yang dilakukan penghijauan di 

tahun 2017. Selain mata air, hutan negara juga ditangani kerusakannya oleh 

pemerintah daerah.  

Tabel 4.76 
Penghijauan Catchment Area berdasarkan Kecamatan dan Desa di Kabupaten 

Lumajang Tahun 2013 – 2017  

No. Kecamatan Desa 
Luas (ha) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Candipuro Sumbermujur 2         

    Jugosari   5       

    Tambahrejo     5     

    Tumpeng       5   

    Penanggal       5   

2 Kedungjajang Tempursari   5 5     

    Wonorejo       5   

    Pandansari       5   

3 Pasrujambe Kertosari   5       

    Sukorejo   5       

    Pagowan     5     

4 Gucialit Gucialit   5       

    Wonokerto   5       

    Sombo   5       

    Jeruk     5     

    Wonokerto       5   

    Kertowono       5   

5 Randuagung Ledoktempuro   5       

    Kalipenggung   5   5   

6 Jatiroto Jatiroto   5       

7 Pronojiwo Pronojiwo     5     

    Oro-oro Ombo     5     

    Taman Ayu       5   

8 Tempeh Jatisari     5     

    SumberJati       5   

    Pulo       5   

9 Kunir Dorogowok       5   
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No. Kecamatan Desa 
Luas (ha) 

2013 2014 2015 2016 2017 

    Jatigono       5   

10 Padang Mojo       5   

11 Pasirian Condro       5   

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, 2018 

Rincian penghijauan jalan yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 

setidaknya ada 4.675 batang dari beberapa jenis tanaman yang dilakukan oleh DInas 

Kehutanan Kabupaten Lumajang.  

Tabel 4.77 
Penghijauan Jalan Tahun 2015 

No. Kecamatan Desa Jenis Tanaman Volume 

1. Kedungjajang Pandansari Tanjung 400  batang 

2. Kunir Sukosari Tanjung 400  batang 

  Sukorejo Tanjung 400  batang 

3. Pronojiwo Sidomulyo Ulin 50 batang 

   Eboni 50 batang 

   Merbau 75 batang 

   Panggal buaya 100 batang 

4. Tempursari Tempurejo Cemara laut 200 batang 

  Bulurejo Cemara laut 200 batang 

5. Yosowilangun Munder Tanjung 400 batang 

6. Gucialit Kenongo Tabebuia 400 batang 

7. Senduro Argosari Euclyptus 2.000 batang 

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, 2016 

Selanjutnya, untuk jenis tanaman Sengon, dipilih sebagai tanaman yang 

digunakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang untuk tujuan penghijauan 

lahan kritis. Adapun perkembangan jumlah penghijauan lahan kritis di Lumajang sejak 

tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.78 
Penghijauan lahan kritis luar kawasan Hutan Tahun 2013 - 2015 

No. Kecamatan Jenis Tanaman 
Luas (Ha) 

2013 2014 2015 

1. Tempursari Sengon 52.5 33.75 62,86 

2. Pronojiwo Sengon 50 37.5 137,47 

3. Candipuro Sengon 39 18.75 17,88 

4. Pasirian Sengon 19.5 37.5 10,76 

5. Tempeh Sengon  18.75 10,80 

6. Kunir Sengon   3,81 
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No. Kecamatan Jenis Tanaman 
Luas (Ha) 

2013 2014 2015 

7. Yosowilangun Sengon  3.75 23,17 

8. Randuagung Sengon 15 56.25 45,81 

9. Pasrujambe Sengon 30 18.75  

10. Senduro Sengon 94 18.75 12,71 

11. Gucialit Sengon 16.3 37.5 3,94 

12. Kedungjajang Sengon 30 18.75 0,74 

13. Klakah Sengon 16.4 37.5 14,70 

14. Ranuyoso Sengon 55.7 37.5 83,26 

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, 2018 

4.3.17. Aspek ESDM 

Pemanfaatan energi listrik sampai dengan tahun 2015 dari keseluruhan jumlah 

Desa dan Kelurahan sebanyak 205 Desa dan Kelurahan yang telah teraliri jaringan 

listrik sebanyak 2015 Desa dan Kelurahan. Sepanjang tahun 2015 terealisasi jaringan 

listrik pada 1 desa. Secara keseluruhan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lumajang 

telah teraliri listrik. Untuk tingkat dusun masih ada dusun yang belum memperoleh 

aliran listrik dan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada wilayah-wilayah yang belum 

teraliri listrik akan dilaksanakan pemenuhannya  secara bertahap. Pada  akhir  tahun  

2017  Rasio  Elektrifikasi  Kabupaten  Lumajang  mencapai  ±  92% dimana  target  

Rasio  Elektrifkasi  Pemerintah  Indonesia  adalah  100  %  pada  akhir tahun  2019.  

Untuk tingkat Dusun masih ada beberapa dusun yang belum memperoleh aliran listrik 

dan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada wilayah dusun-dusun yang belum teraliri 

listrik akan dilaksanakan pemenuhannya secara bertahap. 

Tabel 4.79 
Data Jumlah Pemanfaatan Energi Alternatif Biogas Kabupaten Lumajang 

Uraian 2015 2016 2017 

Pemanfataan Energi Biogas (Desa/ 
Kelurahan) 

153 - - 

Sumber: Bagian Administrasi ESDA Setda Kabupaten Lumajang, 2018 

Di samping upaya penyediaan energi listrik yang berasal dari PLN, Pemerintah 

Kabupaten Lumajang juga berupaya untuk menyediakan listrik untuk masyarakat yang 

tidak terjangkau layanan listrik PLN, yaitu dengan menggunakan Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang 

merupakan alternatif dengan menggunakan teknologi sederhana untuk menghasilkan 

sumber energi dengan kemampuan output di bawah 500 KW dan pemanfaatan energi 



 

IV - 104 
 

biogas dengan memanfaatkan kotoran sapi.  Sampai tahun 2015 jumlah dusun yang 

telah memanfaatkan PLTMH di Kabupaten Lumajang sebanyak 3 dusun, dan 

memanfaatan biogas sejumlah 153 unit yang tersebar di 68 Desa. 

4.3.18. Aspek Pariwisata 

Pelaksanaan pembangunan urusan pariwisata yang melekat dalam seluruh 

aspek kehidupan dan mempunyai daya ungkit strategis dalam memacu pertumbuhan 

daerah. Pembangunan urusan pariwisata diarahkan untuk mendukung pencapaian 

sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang dengan indikator peningkatan 

jumlah kunjungan wisatawan. Adapun capaian dari indikator tersebut selama tahun 

2017 sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.80 
Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Obyek Wisata Tahun 2016 dan 2017 

No Nama Obyek 
Tahun 2016 Tahun 2017 % Naik/ 

Turun Wisnus Wisman Wisnus Wisman 

1 Selokambang 171.178 19 166.140 0 (2,95) 

2 Waterpark 73.207 0 71.389 0 (2,48) 

3 Ranu Klakah 

(Segitiga Ranu) 

8.469 0 15.812 0 86,70 

4 Ranu Pakis (Segitiga 

Ranu) 

2.150 0 2.389 0 11,12 

5 Ranu Bedali (Segitiga 

Ranu) 

8.507 0 15.946 51 88,05 

6 Pantai Bambang 98.728 44 51.302 0 (48,06) 

7 Pantai Watu Pecak 67.720 0 69.733 0 2,97 

8 Pantai Wotgalih 36.011 0 124.268 73 245,29 

9 Pantai TPI Tempursari 4.645 0 8.231 0 77,20 

10 Goa Tetes 15.575 0 6.859 0 (55,96) 

11 Hutan Bambu 19.001 0 67.114 286 254,72 

12 Kawasan Situs Biting 2.356 0 1.907 0 (19,06) 

13 Candi Randu Agung 4.822 0 2.514 0 (47,86) 

14 Candi Gedung Putri 3.830 0 2.243 0 (41,44) 

15 Pure Mandara Giri S.A. 76.706 204 40.843 394 (46,38) 

16 Pemandian T. Semeru 22.409 4 2.699 0 (87,96) 

17 Pemandian Kayu Batu 17.789 0 6.234 0 (64,96) 

18 Pemandian Joyokarto 29.832 0 27.194 0 (8,84) 

19 Gn. Fuji / Gn. Lemongan 12.851 0 8.862 150 (29,87) 

20 Ranu Pani (Kawasan 

Pendakian G. Semeru) 

39.379 1155 218.297 4.191 267,53 

21 Piket Nol 18.781 0 17.601 0 (6,28) 

22 Agro Royal Family 9.020 0 3.145 0 (65,13) 

23 View Point Air Terjun 

Tumpak Sewu Semeru 

43.309 571 218.297 4.191 267,53 

24 Puncak B29 Argosari 49.934 370 47.714 343 (4,47) 

25 Kolam Renang Veteran 0 0 27.809 0 100,00 

26 Air Terjun Trap Sewu 0 0 10.316 21 100,00 

27 Air Terjun Kapas Biru 0 0 9.595 188 100,00 
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No Nama Obyek 
Tahun 2016 Tahun 2017 % Naik/ 

Turun Wisnus Wisman Wisnus Wisman 

28 Air Terjun Sumber Telu 0 0 2.456 0 100,00 

29 Air Terjun Watu Lapis 0 0 2.295 0 100,00 

30 Air Terjun Kabut 

Pelangi 

0 0 2.121 135 100,00 

31 Wisata Agro Kertowono 0 0 5.514 0 100,00 

32 Pemandian Alam 

Surojoyo 

0 0 54.762 0 100,00 

33 Pemandian Alam 

Tirtosari View 

0 0 11.317 30 100,00 

34 Pemandian Tirtowono 0 0 72.108 91 100,00 

35 Museum Daerah 

Kabupaten Lumajang 

0 0 18.625 0 100,00 

36 Kawasan Pantai 

Dampar Indah 

0 0 60.356 0 100,00 

37 Alun – Alun Lumajang 0 0 1.924.386 0 100,00 

 Pemandian Al-Kausar 21.498    - 

 Pantai Watu Godeg 51.012    - 

 Pantai Meleman 24.795 0  0 - 

JUMLAH 933.514 2.367 3.250.890 7480 248,16 

 935.881 3.258.370  

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, 2018 

Berdasarkan tabel kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lumajang pada tahun 

2017 dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung adalah sebanyak 

3.258.370 orang yang terdiri dari wisnu 3.250.890 orang dan wisatawan manca negara 

(wisman) internasional mencapai jumlah 7.480 orang. Pertumbuhan jumlah wisatawan 

pada tahun 2017 mengalami Kenaikan sebesar 248,16% persen. Sedangkan 

pertumbuhan penerimaan dari sektor pariwisata secara keseluruhan mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 224.080.500,- dari tahun 2016 

Tabel 4.81 
Kontribusi Pendapatan Pariwisata Tahun 2013 – 2017 (Ribu Rupiah) 

No Nama Obyek 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Selokambang 1.230.275 1.415.871 1.462.788 1.417.421,5 1.612.789 

2 Kawasan 

Wonorejo 

Terpadu 

613.151 709.563,5 718.013,5 794.862,5 743.050 

3 Pantai 

Bambang 

100.000 30.000 60.000 20.250 24.000 

4 Pantai Watu 

Pecak 

- - - - - 

5 Pantai Wotgalih 5.500 7.500 7.500 7.500 10.000 

6 Pantai TPI 

Permai 

15.602 25.296 26.096 28.954 35.225 
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No Nama Obyek 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

7 Goa Tetes 5.180 7.556,5 26.322 25.475 9.395 

8 Segitiga Ranu 66.556 60.621 97.060 103.988 145.080 

9 B.29 Argosari    - 10.000 

10 Restribusi T 

Kek. Daerah 

 12.000 - - 32.992,5 

JUMLAH 2.036.264 2.036.264 2.397.779,5 2.398.451 2.622.531,5 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, 2018 

Prospek usaha penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Lumajang cukup baik, 

hal ini dapat dilihat dari stabilnya tingkat Pendapatan Asli Daerah dari tahun per tahun 

dalam hal ini pendapatan dari sektor obyek wisata. Berikut dengan adanya program 

Bupati Lumajang ”satu kecamatan satu desa wisata” banyak bermunculan obyek-

obyek wisata yang masih terbilang baru kini mulai tereksplor utamanya dari 

masyarakat sekitar obyek wisata, berikut obyek wisata yang mulai dikenal dari 

berbagai lapisan masyarakat diantaranya: Air Terjun Tumpak Sewu, Air Terjun Kapas 

Biru, dan masih banyak obyek-obyek wisata lainnya. Maka dalam hal ini dampak 

dengan semakin berkembangnya obyek wisata yang ada di Kabupaten Lumajang 

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat utamanya masyarakat sekitar obyek 

wisata. 

4.3.19 Aspek Industri 

Arah pelaksanaan pembangunan urusan industri pada tahun anggaran 2017 

bertumpu pada pencapaian sasaran meningkatnya produk sektor industri dengan 

indikator pertumbuhan industri dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 

2017 nilai produksi mengalami kenaikan, hal ini ditunjukkan dengan realisasi omset 

nilai produksi tahun 2016 sebesar Rp. 2.456.070.988.000,- dan meningkat menjadi Rp. 

2.664.698.823.000,- pada tahun 2017, dengan tingkat kenaikan sebesar 8,4 persen.   

 

Tabel 4.82 
Perkembangan Industri di Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017 

No Th. Kategori 
Unit 

Usaha 

Nilai 

Investasi 

(Rp. 000,-) 

Nilai Produksi 

(Rp.000,-) 

Tenaga 

Kerja 

1. 2013 Industri Besar 0 0 0 0 

  
Indst. Menengah 

& Kecil 

578 105.967.734 1.129.895.610 16.588 

  Non Formal 12.904 15.427.159 601.569.878 33.928 
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No Th. Kategori 
Unit 

Usaha 

Nilai 

Investasi 

(Rp. 000,-) 

Nilai Produksi 

(Rp.000,-) 

Tenaga 

Kerja 

Jumlah 13.482 121.394.893 1.731.465.488 50.516 

2. 2014 Industri Besar 0 0 0 0 

  
Indst. Menengah 

& Kecil 

613 177.856.257 1.311.096.974 18.494 

  Non Formal 12.991 15.947.658 674.522.624 34.182 

Jumlah 13.369 114.632.373 13.604 193.803.915 

3. 2015 Industri Besar 0 0 0 0 

  
Indst. Menengah 

& Kecil 

692 227.554.673 1.454.434.840 20.944 

  Non Formal 13.066 16.365.822 752.959.050 34.370 

Jumlah 13.758 243.920.495 2.207.393.890 55.314 

3. 2016 Industri Besar 0 0 0 0 

  
Indst. Menengah 

& Kecil 

 

744 

 

236.301.121 

 

1.626.446.386 

 

22.043 

  Non Formal 13.092 16.802.097 829.624.602 34.609 

Jumlah 13.836 253.103.218 2.456.070.988 56.652 

3. 2017 Industri Besar 0 0 0 0 

  
Indst. Menengah 

& Kecil 

873 305.303.718 1.818.481.729 24,429 

  Non Formal 13.122 16.868.997 846.217.094 36,835 

Jumlah 13.995 322.172.715 2.664.698.823 61.264 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2018 

Selanjutnya peningkatan nilai produksi tahun 2013 – 2017 dari 21 kecamatan 

ditunjukkan oleh tabel berikut. 

Tabel 4.83 
Peningkatan Nilai Produksi IKM Formal di Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017 

Kecamatan 
Nilai Produksi (Rp.000) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Tempursari 3.307.441 3.755.385 4.204.253 5.120.115 5.250.740 

Pronojiwo 24.562.618 27.638.435 30.434.227 33.970.684 33.970.684 

Candipuro 62.963.228 70.742.734 78.255.604 87.059.359 87.682.139 

Pasirian 67.829.387 77.986.324 86.395.082 97.373.713 98.281.213 

Tempeh 443.637. 816 516.068.913 563.307. 362 614.680. 475 614.706. 
165 

Lumajang 72.364.026 86.480.011 95.778.052 106.687. 372 157.498. 
109 

Tekung 7.346.407 8.470.837 9.419.874 10.627.503 10.815.503 

Kunir 11.791.724 13.647.928 16.352.464 21.042.445 22.346.125 

Yosowilang 

un 

13.253.175 15.409.875 17.182.958 20.654.884 21.451.614 

Rowokang 

kung 

2.081.337 2.358.250 2.608.473 2.930.619 3.174.364 

Jatiroto 7.274.513 8.365.025 9.263.438 10.449.158 10.611.658 

Randuagung 4.615.397 5.232.757 6.134.525 6.865.760 7.325.660 

Sukodono 22.271.165 25.478.064 28.237.806 32.346.598 35.751.874 
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Kecamatan 
Nilai Produksi (Rp.000) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Senduro 19.027.489 22.125.638 24.668.475 27.196.994 28.439.685 

Gucialit 894.789 1.015.898 1.114.483 1.226.387 1.226.387 

Kedungja jang 11.345.943 13.064.085 15.197.028 19.844.668 25.863.168 

Klakah 159.787. 915 184.706.402 206.742. 082 231.928. 666 339.678. 

666 

Ranuyoso 5.478.628 6.263.452 7.083.315 8.994.938 9.898.938 

Pasrujambe 55.831.627 64.805.573 72.258.214 81.601.204 83.531.204 

Padang 9.554.042 10.848.793 11.983.508 13.392.769 13.512.769 

Sumbersuko 124.676. 943 146.632.595 167.813.617 192.412. 075 207.460. 

060 

JUMLAH 1.129.895. 

610 

1.311.096. 

974 

1.454.434. 

840 

1.626.406. 

386 

1.818.481.7

29 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2018 

Pembangunan urusan industri yang dilakukan selama tahun 2017 telah mampu 

mendorong peningkatan pertumbuhan unit industri, baik industri besar, menengah dan 

kecil maupun industri kerajinan rakyat. Menurut pembagian wilayah, kecamatan 

dengan nilai produksi IKM Formal tertinggi adalah kecamatan Pasirian senilai Rp 

98.281.213.000 dan kecamatan Candipuro senilai Rp 87.682.139.000. 

Tabel 4.84 
Peningkatan Sentra- Sentra Usaha di Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017 

No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Jumlah sentra usaha 

berbasis teknologi (ber 

GKM dan yg tidak) 

118 118 118 120 120 

2. Jumlah sentra usaha 

berbasis teknologi yang ber 

GKM 

17 17 17 18 18 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2018 

Pada sisi produktivitas urusan industri memberikan sumbangan yang cukup 

signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lumajang. Nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2015 untuk sektor 

Industri pengolahan sebesar Rp. 3.687.100 juta atau memberikan peranan 19,85 

persen terhadap total PDRB Kabupaten sebesar Rp. 18.831.900 juta. Hal ini 

memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan 

lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Di samping itu juga, pembangunan industri 

ke depan diarahkan dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan mandiri 

yang dapat bersaing di era globalisasi dan di kancah Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA). Perkembangan peningkatan sentra-sentra usaha yang berbasis teknologi dan 
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barang / produk yang berhasil memperoleh pengakuan pemenuhan standar/ kualifikasi 

mutu/ atau yang berstandar SNI secara rinci perkembangan industri dapat dilihat pada 

tabel 2.79 dan 2.80. 

Tabel 4.85 
Peningkatan Produk Ber- SNI di Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017 

No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Jumlah Jenis Produk 

Yang Diperdagangkan 
189 201 270 280 - 

2. Jumlah Produk Yang 

Ber-SNI 
32 35 36 37 22 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2018 

4.3.20 Aspek Perdagangan 

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang paling berkontribusi terutama 

untuk peningkatan ekonomi regional. Perdagangan ekspor-impor dapat membantu 

memperbaiki neraca perdagangan. Pada tahun 2017, terdapat peningkatan jumlah 

eksportir dan nilai ekspor, namun demikian secara volume ekspor Kabupaten 

Lumajang mengalami penurunan. Perkembangan nilai perdagangan tahun 2013 - 2017 

menurut jumlah ekportir, volume dan nilai ekspor dapat dilihat sebagaimana tabel  

berikut : 

Tabel 4.86 
Perkembangan Jumlah Eksportir, Volume dan Nilai Ekspor Tahun  2013 – 2017 

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Jumlah 

eksportir 
16 16 18 19 20 

2 Volume 

(000 Kg) 
53.682.802 105.407 99.041 262.166 245.948 

3 Nilai 

(000 

Rp) 

569.597.153 648.532.032 700.161.212 1.114.854.727 1.153.098.7943 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2018 

Nilai ekspor Kabupaten Tuban disumbang terutama oleh komoditas ekpor 

unggulan yaitu kayu olahan yang nilainya mencapai Rp 988,994,389,845 atau setara 

85.8% nilai ekspor Kabupaten Lumajang. Komoditas penyumbang ekspor terbesar 

kedua adalah kerajinan perak yang mencapai nilai Rp 76,009,500,000,- atau sekitar 

6,59%. Perkembangan ekspor berdasarkan komoditi dan perkembangn nilainya dapat 

dilihat pada tabel 2.83 dan gambar 2.14: 
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Tabel 4.87 
Perkembangan Nilai 21 Komoditas Ekspor Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017 

Komoditi 2013 2014 2015 2016 2017 

Kayu olahan 386.123.531.170 449.710.377.305 553.037.902.006 948.936.237.024 988,994,389,845 

Sumpit bambu - 0 0 -  

Mebel kayu - 0 0 -  

Kerajinan perak 54.253.956.000 78.340.593.000 82.257.622.650 82.668.910.763 76,009,500,000 

Garment  - 0 0 -  

Tembakau  49.643.588.930 29.427.093.258 16.242.737.800 16.567.592.556 14,654,251,897 

Teh - 0 0 -  

Kakao  - 0 0 -  

Plastik Bekas 35.965.322.125 38.846.544.370 25.928.601.967 27.225.032.065 27,253,031,755 

Udang windu - 0 0 -  

Udang Lokal - 0 0 -  

Udang 

Vannamae 

41.990.940.000 50.769.000.000 21.978.262.964 30.387.621.852 33,990,742,000 

Udang Baron 241.875.000 475.000.000 186.705.202 116.416.185 221,325,000 

Ikan Kakap 154.600.000 154.149.000 52.382.669 234.650.000 234,650,000 

Ikan Kerapu 229.600.000 32.289.000 11.864.198 49.300.000 83,671,000 

Ikan cucut - 0 0 -  

Ikan Layur 616.500.000 428.986.000 226.972.593 2.172.735.000 670,725,000 

Ikan Lele - 0 0 -  

Bekicot 377.240.000 347.700.000 238.160.000 2.734.680.000 4,914,963,750 

Udang Lobster    3.651.751.200 3,651,751,200 

Keong Mas    - 1,725,041,000 

Ikan Sidat    109.800.000 689,750,000 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2018 

Jumlah ekspor kabupaten Lumajang dari tahun 2013 sampai dengan 2017 juga 

menunjukkan kondisi yang membahagiakan. Hal ini dikarenakan jumlah ekspor yang 

meningkat sangat pesat dari Rp 569,567,153,000,- di tahun 2013 menjadi Rp 

1,153,093,790,000,- di tahun 2017. Hal ini menunjukkan angka peningkatan yang 

sangat pesat dalam 5 tahun terakhir, yaitu lebih dari 50 persen. Peningkatan tersebut 

sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan ekspor pada komoditas kayu olahan. Hal 

ini ditunjukkan pada grafik di bawah ini. 
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Gambar 4.15 
Perkembangan Jumlah Ekspor Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017 

 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2018 

Perkembangan realisasi nilai ekspor dibandingkan dengan target nya untuk 

masing-masing tahun anggaran 2013-2017 menunjukkan bahwa realisasi hampir 

selalu melampaui target ekspor maupun target nilai perdagangan daerah. Disamping 

itu, kenaikan juga terjadi cukup signifikan dari tahun ke tahun kecuali untuk nilai 

perdagangan daerah tahun 2016 mengalami penurunan dan ketidakcapaian target 

sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 4.88 
Perkembangan Nilai Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017 

Uraian 

Nilai ekspor 

(Rp. 000) 

Nilai perdagangan daerah 

(Rp. 000) 

Target Realisasi Target Realisasi 

2013 222.220.370.000 569.597.153.225 1.580.419.000.000 1.999.582.769.524 

2014 244.442.407.000 648.532.031.933 1.624.042.000.000 2.594.827.466.250 

2015 677.955.449.700 700.161.212.049 2.685.646.427.569 2.883.211.685.320 

2016 726.067.176.895 1.114.854.726.645 2.263.823.340.782 2.096.218.231.176 

2017 1.226.340.199.310 1.153.098.794.447 2.346.514.197.580 2.555.076.852.690 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2018 

Perkembangan nilai perdagangan tahun 2013 - 2017 pada tabel 2.84, sedangkan 

perkembangan produk unggulan daerah tahun 2013 - 2017 sebagaimana ditunjukkan 

pada tabel  di bawah ini. 

 -

 200.000.000.000

 400.000.000.000

 600.000.000.000

 800.000.000.000

 1.000.000.000.000

 1.200.000.000.000

2013 2014 2015 2016 2017

Ekspor 569.597.153. 648.532.031. 700.161.212. 1.114.854.72 1.153.093.79
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Tabel 4.89 
Perkembangan Produk Unggulan Daerah Tahun 2013 – 2017 

No 
Jenis 

Komoditi 
Tahun 

Unit 
Usaha 

Tenaga 
Kerja 

Kapasitas Satuan Pemasaran 

1 
Industri Kecil 
Perhiasan 
Perak 

2017 389 1.7552 7.872 

Kg 

Lokal, Nasional, 
Regional dan Luar 

Negri (Belanda, 
Jerman, AS, Australia) 

2016 389 1.7552 7.872 

2015 386 1.738 7.684 

2014 381 1.704 6.856 

2013 388 1.76 6.309 

2 
Industri Kecil 
Gula Kelapa 

2016 2017 2.053 4.969 

Ton 
Lokal, Nasional, 

Regional 
2015 2016 2.053 4.969 

2014 2.002 4.851 13.776 

2013 1.984 4.825 13.143 

3 
Industri Kecil 
Kripik 
Pisang 

2016 2017 502 1.808 

Ton 
Lokal, Nasional, 

Regional dan Luar 
Negri 

2015 2016 258 904 

2014 2.002 4.851 13.776 

2013 1.984 4.825 13.143 

4 
Industri 
Kayu Olahan 

2016 2017 40 14.521 

M3 
Jepang, Hongkong, 

Singapura, Australia, 
Belanda, Jerman 

2015 2016 35 13.166 

2014 27 10.747 245.099 

2013 25 5.826 229.65 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2018 

Untuk melihat meningkatnya dinamika perkembangan usaha baik industri 

maupun perdagangan dilihat melalui jumlah industri dan usaha perdagangan yang 

memiliki perijinan, sebagaimana tabel  berikut : 

Tabel 4.90 
Industri dan Usaha Perdagangan Yang Berijin Tahun 2013 – 2017 

No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Jumlah keseluruhan Industri  13,482 13,604 13,758 13,836 13,995 

2. 
Jumlah Industri Yang Telah Terdaftar 

(kumulatif) 
578 613 692 744 873 

3. Jumlah keseluruhan Usaha Perdagangan  48,550 49,150 55,046 55,735 56,623 

4. 
Jumlah Usaha Perdagangan Yang Telah 

Mendapat Tanda Daftar (Kumulatif) 
13,880 14,747 15,481 16,123 16,598 

5. Jumlah Usaha Perdagangan Berijin 15,246 16,125 17,295 17,984 18,360 

6. Jumlah Keseluruhan Gudang 352 352 415 459 459 

7. 
Jumlah Gudang Yang Telah 

Mendapatkan Tanda Daftar 
336 423 486 530 567 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2018 

Sektor Perdagangan besar dan eceran sangat didukung oleh adanya pasar 

sebagai pusat kegiatan perdagangan. Jumlah pasar di Kabupaten Lumajang pada 

tahun 2013 sebanyak 48 buah, yang terdiri dari 29 pasar daerah dan 19 pasar swasta, 
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dan di tahun 2016 dan tahun 2017 hanya ada pasar daerah dengan rincian 

sebagaimana tabel  berikut: 

Tabel 4.91 
Jumlah Pasar di Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017 

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, 2018 

Perkembangan peningkatan kapasitas pedagang pasar di Kabupaten Lumajang 

tahun 2014 – 2016 cenderung mengalami stagnasi sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel  berikut : 

Tabel 4.92 
Peningkatan Kapasitas Pedagang Kabupaten Lumajang 2014 - 2016 

No Uraian 2014 2015 2016 

1. Jumlah Pedagang Pasar Daerah 6.773 6.717 6.848 

2. Jumlah Pedagang Yang Tertampung di 

Pasar Seluruhnya 

6.773 6.717 6.848 

3. Perkiraan Jumlah Pedagang Yang Telah 

Tertampung dan Yang Belum Tertampung 

di Seluruh Pasar 

6.773 6.717 6.848 

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, 2018 

Daya tampung pasar atau perkiraan kebutuhan luas pasar bagi pedagang yang 

telah tertampung dan yang belum tertampung di seluruh pasar di Kabupaten Lumajang 

ialah 10.000 m2 untuk tahun 2013 sampai dengan 2017. Sedangkan untuk 

perkembangan peningkatan kelayakan pasar di Kabupaten Lumajang tahun 2013 - 

2016 sebagaimana tabel berikut menunjukkan jumlah pasar daerah dalam kondisi 

rusak berat mengalami penurunan dan secara umum terjadi penurunan pada 

keseluruhan pasar daerah yang rusak. Hal ini didukung oleh prioritas penanganan 

pasar dengan kondisi rusak berat. 

Tabel 4.93 
Peningkatan Kelayakan Pasar di Kabupaten Lumajang tahun 2013 - 2016 

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 
Jumlah Pasar 

Daerah 
29 29 30 31 31 

2. 
Jumlah Pasar 

Swasta 
19 - - - - 
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No Uraian 2013 2014 2015 2016 

1. Jumlah Pasar Daerah 29 29 30 31 

2. Jumlah Pasar Daerah Kondisi Baik (21% - 

0% Bangunan Rusak) 

6 7 11 15 

3. Jumlah Pasar Daerah Kondisi Sedang (49% 

- 20% Bangunan Rusak) 

13 12 8 6 

4. Jumlah Pasar Daerah Kondisi Rusak Berat 

(80% - 50% Bangunan Rusak) 

10 10 11 10 

5. Jumlah Seluruh Pasar Daerah Kondisi 

Rusak 

23 22 20 16 

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, 2018 

Selanjutnya, perkembangan peningkatan kapasitas tenaga kerja pengelola pasar 

di Kabupaten Lumajang tahun 2013 - 2017 sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 2.94 
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Pengelola Pasar tahun 2013 - 2017 

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Jumlah Tenaga Kerja Pasar Umum Daerah 142 153 153 1064 1064 

2. Jumlah Tenaga Kerja Pasar Hewan 11 - - - - 

3. Jumlah Tenaga Kerja Pasar  Daerah + Hewan 

(1+2) 

153 153 153 1064 1064 

4. Jumlah Pasar Umum Daerah  25 25 25 27 27 

5. Jumlah Pasar Hewan 4 4 4 4 4 

6. Jumlah Pasar Daerah + Pasar Hewan (4+5) 29 29 29 31 31 

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, 2018 

4.3.21 Aspek Transmigrasi 

Dengan bertambahnya wawasan, pemahaman dan persepsi masyarakat tentang 

ketransmigrasian diharapkan minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi 

juga meningkat. Adanya transmigrasi dapat membantu masyarakat untuk 

mengembangan keahlian masyarakat dan kemampuan adaptasi, selain itu juga dapat 

memperbesar kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh hidup maupun 

pekerjaan yang lebih layak. Berdasarkan target dan realisasi pemberangkatan, berikut 

perkembangan transmigrasi di Kabupaten Lumajang: 

 

 

Tabel 4.95 
Target dan Realisasi Pemberangkatan Transmigran Kabupaten Lumajang Tahun 2013 

- 2017 
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No. Tahun 
Target 
(KK) 

Realisasi 
(KK) 

Asal Transmigran 
Daerah 

Penempatan 

1 2013 

40 10 

-   Kec. Kedungjajang (1KK) 

Kabupaten 
Nunukan Prop. 

Kalimantan Timur 

-   Kec. Sumbersuko (1KK) 

-   Kec. Yosowilangun (5KK) 

-   Kec. Tempursari (2KK) 

-   Kec. Kunir (1KK) 

5 5 

-   Kec. Yosowilangun (1KK) 
Kabupaten Buton 

Utara Prop. 
Sulawesi 
Tenggara 

-   Kec. Sukodono (1KK) 

-   Kec. Kedungjajang (1KK) 

-   Kec. Tekung (1KK) 

-   Kec. Klakah (1KK) 

2 2014 10 5 

-   Kec. Lumajang (2KK) UPT. Awanua 
Kec. Toari, 
Kabupaten 

Kolaka, Provinsi 
Sulawesi Utara 

-   Kec. Yosowilangun (1KK) 

-   Kec. Tempeh (1KK) 

-   Kec. Pronojiwo (1KK) 

3 2015 40 10 -   Kabupaten Lumajang 

UPT. Tanjung  
Buka Kabupaten 
Bulungan Prov. 

Kalimantan Utara 

4 2016 

5 6 -   Kabupaten Lumajang 
Kabupaten 
Bulungan 

Kalimantan Utara 

5 5 -   Kabupaten Lumajang 
Kabupaten 

Konawe Sulawesi 
Tenggara 

10 10 -   Kabupaten Lumajang 
Kabupaten 

Mamasa Sulawesi 
Barat 

5 2017 10 2 

-   Kec. Yosowilangun Kepulauan Sula 

-   Kec. Yosowilangun 
Prop. Maluku 

Utara 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang, 2018 

Target transmigrasi cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 

2015 telah diberangkatkan sebanyak 10 KK dari target sebanyak 40 KK atau 25 

persen. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan jumlah penerimaan 

transmigran di daerah tujuan. Untuk meningkatkan kerjasama antar wilayah, antar 

pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. Pada 

tahun 2016, target diturunkan menjadi 20 KK dan telah direalisasikan melebihi target, 

yakni 21 KK. Pada  tahun 2017, dari 10 KK yang ditargetkan mengikuti program 

transmigrasi, hanya 2 KK yang terealisasi untuk diberangkatkan dengan daerah 

penempatan di provinsi Jambi.  

Tabel 4.96 
Perkembangan Jumlah Transmigran Kabupaten Lumajang Berdasarkan Provinsi 

Penerima Transmigran Tahun 2013 – 2017 
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NO PROVINSI 
TAHUN (KK) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Sumatra Utara - - - - - 

2 Sulawesi Tengah - - - - - 

3 Bengkulu - - - - - 

4 Kalimantan Utara 10 - 10 6 - 

5 Kalimantan Timur - - - - - 

6 Sulawesi Selatan - - - - - 

7 Sulawesi Tenggara 5 5 - 5 - 

8 Jambi - - - - - 

9 Maluku Utara - - - - 2 

10 Sulawesi Barat - - - 10 - 

 JUMLAH 15 5 10 21 2 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang, 2018 

 

4.4. Aspek Daya Saing Daerah  

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam 

mencapai pertumbuhan tingkat klesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan 

tetap terbuka pada persaingan dengan wilayah lain yang berdekatan maupun 

secaranasional dan internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan 

ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya 

manusia.   

 Analisis terhadap aspek daya saing daerah dapat dilakukan melalui beberapa 

indikator antara lain; peningkatan PAD, investasi aset pemerintah, kondisi jalan 

penghubungan, angkutan darat, jumlah pelabuhan laut/terminal, meningkatnya pola 

pangan harapan, pengeluaran konsumsi rumah tangga, produktivitas total daerah, 

fasilitas wilayah atau infrastruktur, penataan ruang, ketaatan terhadap RTRW, luas 

lahan produktif dan sebagainya.  

 Selanjutnya berdasarkan sektor pertanian kontribusi sektor pertanian terhadap 

PDRB sebesar 2.801.689,24 juta rupiah dan kontribusi sektor kehutanan terhadap 

PDRB sebesar 67.214,62 juta rupiah. Di sektor peternakan pada tahun 2010 populasi 

sapi potong sebanyak 200.577 ekor; kambing 82.972 ekor; domba 33.458 ekor; ayam 

buras sebanyak 970.907 ekor; ayam ras petelur 431.036 ekor dan ayam ras pedaging 

sebesar 1.512.496 ekor dan itik sebanyak 288.531 ekor. Di sektor kelautan produksi 

ikan tahun 2011 tercatat sebanyak 7.027.216, dari peraiaran umum sebanyak 

1.038.078 dan budidaya sebanyak 2.545.738.  
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Dalam hal keamanan jumlah linmas diperkirakan sebanyak 12.537 orang di desa 

37 orang di linmas kabupaten 21 orang di seluruh Kecamatan se-Kabupaten 

Lumajang. Selanjutnya dari sisi sumberdaya manusia yang ada khususnya berkaitan 

dengan ketenagakerjaan terlihat menurut BPS tahun 2011 di kabupaten Lumajang 

menunjukkan angka pencari  kerja sebanyak 3.868 orang dengan tingkat pendidikan 

yang bervariasi. Dilihat dari tingkat pendidikan terbanyak berasal dari jenjang SLTA, 

yaitu mencapai sebesar 1.355 orang. Sebaliknya paling rendah berasal dari SD, yaitu 

hanya sebesar 193 orang. Sementara itu masih cukup banyak penduduk yang 

terkategori sebagai pencari kerja berpendidikan SD bahkan tidak tamat SD. Menurut 

catatan yang ada sebanyak 934 orang pencari kerja dengan pendidikan sekolah 

menengah dan sebanyak 624 pencari kerja dengan pendidikan tamat akademi dan 762 

orang dengan pendidikan sarjana. Ke depannya sangat dibutuhkan komitmen dan 

sikap konsisten dari berbagai pihak untuk senantiasa memberikan dukungan 

pembangunan terutama di bidang pendidikan agar terwujud cita-cita bagi 

pengembangan sumber daya manusia yang benar-benar bekualitas. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada 

moda pergerakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pergerakan dalam kota dan 

mempermudah akses antar daerah di Kabupaten Lumajang perlu ditingkatkan baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas dari angkutan kota yang ada. Dalam pengaturan rute 

angkutan dalam Kabupaten Lumajang ditekankan rute tersebut mampu memberikan 

pelayanan semaksimal mungkin untuk pergerakan penduduk dari kawasan 

permukiman ke kawasan pusat pelayanan ataupun dengan kawasan permukiman 

lainnya. Dengan demikian diharapkan setiap kawasan yang ada di Kabupaten 

Lumajang memilki akses mudah dengan kawasan-kawasan lainnya. 

Besarnya tingkat pergerakan penduduk harus ditunjang dengan oleh sarana dan 

prasarana transportasi yang memadai. Salah satu sarana utama penunjang untuk 

menunjang pergerakan penduduk adalah kendaraan penunpang umum. Dalam 

perencanaan angkutan umum ini harus ada keterpaduan rute angkutan umum 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih rute dan jangkauan pelayanan dapat menjadi 

lebih luas dan berkembang. Sedangkan rute angkutan umum antar kota direncanakan 

dapat melayani pergerakan penumpang dengan tujuan antar kota. Adapun arahan 

sarana angkutan umum adalah rencana pengembangan rute angkutan umum dengan 

rute : 

a. Senduro - Gucialit – Sukodono, 
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b. Rute Pasrujambe – Tempeh,  

c. Rute Yosowilangun – Tempeh,  

d. Rute Candipuro – Pasrujambe,  

e. Rute Pasirian –Tempursari,  

f. Rute Tempursari – Pronojiwo. 

Rencana jaringan jalan Kabupaten Lumajang terdiri dari pengembangan jaringan 

jalan baru dan peningkatan jalan yang ada. Pengembangan jaringan jalan baru 

meliputi Jalan Lintas Selatan (JLS) sebagai bagian dari jalan strategis nasional serta 

jalan bypass barat perkotaan yang melalui ruas Sukodono – Kedungjajang. Sedangkan 

untuk peningkatan jaringan jalan meliputi : 

a. Jalan nasional kolektor primer 2 meliputi 10 ruas; 

b. Jalan provinsi kolektor primer 3 meliputi 6 ruas; 

c. Jalan strategis provinsi meliputi 3 ruas; 

d. Jalan kabupaten kolektor primer 4 meliputi 15 ruas; 

e. Jalan kabupaten local primer meliputi 22 ruas; 

f. Jalan strategis kabupaten meliputi Jalur Lingkar Timur Perkotaan dan Jalur 

Lingkar Luar Kabupaten; 

g. Jalan local primer antara PKL dengan PKLing meliputi 109 ruas; dan 

h. Jalan lingkungan primer tersebar di seluruh wilayah kabupaten. 

Salah satu pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Lumajang adalah Jalan 

Lintas Selatan yang merupakan Jalan Strategis Nasional yang meliputi wilayah 

Kecamatan Yosowilangun, Kunir, Tempeh dan Pasirian. 
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BAB V 

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

 

5.1. Permasalahan Pembangunan 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai rumusan permasalahan pembangunan 

daerah Kabupaten Lumajang. Di bawah ini dijelaskan berdasarkan prioritas permasalah 

serta dikelompokkan bedasarkan bidang-bidang kerja tertentu. 

5.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 

1. Beralihnya kawasan hutan menjadi kawasan budidaya pertanian/perkebunan 

sehingga daya dukung lingkungan berkurang. 

2. Wilayah kawasan lindung mengalami penurunan fungsi hidrologis karena 

kerusakan hutan akibat perambahan hutan sehingga menyebabkan semakin 

luasnya lahan kritis, berkurangnya sumber air, pedangkalan aliran sungai, 

dan bencana alam seperti tanah longsor. 

3. Kapasitas TPA untuk wilayah perkotaan masih belum mencukupi untuk 

menampung limbah rumah tangga di wilayah perkotaan. 

4. Kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan masih sangat terbatas. 

5. Sebagian besar kawasan merupakan daerah rawan bencana, seperti 

kawasan bencana letusan gunung berapi (kawasan barat), banjir (termasuk 

banjir lahar dingin), tsunami (kawasan selatan), dan tanah longsor (kawasan 

barat).  

5.1.2. Demografi 

1. Jumlah angkatan kerja di Lumajang cukup tinggi, yaitu mencapai 50,30 % dari 

total penduduk Kabupaten Lumajang yang mencapai 1.028.103 jiwa (2009), dan 

tidak semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan.  

2. Rata-rata pertumbuhan penduduk (2005-2009) masih relatif tinggi yaitu mencapai 

1,59%. Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka selama 5 tahun terakhir (2005-

2009) masih relatif tinggi yaitu mencapai 5,10%.  

3. Sebaran penduduk masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, dimana kepadatan 

penduduk tertinggi di Kecamatan Lumajang, yaitu 2.626 jiwa/Km2 sedangkan 

kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Gucialit yaitu 345 jiwa/km2 dan rata-

rata kepadatan penduduk di Kabupaten Lumajang mencapai 573 jiwa/km2.  

4. Tingkat pendidikan penduduk masih rendah, 39,91% masih tamat SD/MI dan 

tidak tamat SD/belum tamat SD mencapai 33,72% pada tahun 2008.  

5. Tingkat melek huruf masih 97,02% pada tahun 2009. Sebagian besar penduduk 

Kabupaten Lumajang hidup di sektor pertanian, dimana persentasenya mencapai 

52% dari total penduduk. Pada umummnya sektor pertanian menjadi 
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6. pusat kemiskinan, oleh karena itu sektor pertanian memiliki peranan yang 

strategis dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan. Selain itu, penduduk 

Kabupaten lumajang hidup di sektor PHR (19%), Jasa-jasa (9%), dan di sektor 

industri pengolahan (7%). 

5.1.3 Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 

7. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 

2005-2009 sebesar 5,30%. Pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum 

mampu mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan secara 

signifikan serta pertumbuhan ekonomi Lumajang masih di bawah pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur. 

8. Struktur perekonomian Kabupaten Lumajang masih bertumpu pada sektor 

primer (pertanian), dimana kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB rata-rata 

mencapai 34,59% (rata-rata tahun 2005-2009). Hal ini kurang didukung oleh 

agroindustri sehingga nilai tambah dari komoditi pertanian rendah.  

9. Belum semua sawah di Lumajang terjangkau oleh irigasi. Dari total luas sawah 

yang ada, sawah dalam kategori irigasi teknis mencapai 64%, selebihnya 

adalah sawah dengan irigasi setengah teknis, irigasi sederhana dan tadah 

hujan. 

10. Di sektor pertanian, pendapatan petani masih relatif rendah, dan pada 

umumnya sektor pertanian menjadi pusat kemiskinan. Hal ini diperparah 

semakin sempitnya kepemilikan lahan oleh petani dan akses petani terhadap 

lembaga permodalan juga masih lemah. (data kredit sektoral kabupaten) 

11. Keterbatasan alat tangkap nelayan menyebabkan potensi laut belum tergali 

secara optimal. Pada umumnya penangkapan ikan dilakukan nelayan secara 

singkat (one day fishing), dimana jangkauannya masih di sekitar pantai. Selain 

itu, kondisi iklim dan cuaca yang mempengaruhi tingkat gelombang laut 

berdampak pada berkurangnya frekwensi nelayan melaut. 

12. Potensi alam yang sangat besar sebagai wahana pariwisata masih belum 

termanfaatkan secara optimal. Kabupaten Lumajang memiliki potensi wisata 

pantai, wisata danau, pemandian alam, wisata goa, wisata gunung, wisata 

buatan, wisata budaya dan wisata religi.  

13. Tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan yang masih cukup tinggi. 

Rata-rata PAD hanya mampu menyumbang sekitar 8,3% (2006-2010) tehadap 

penerimaan APBD Kabupaten Lumajang. 

14. Potensi Sumber Daya Alam  (SDA) di Kabupaten  Lumajang yang terbesar 

adalah pasir dan batu bangunan. Pasir biasa dan pasir besi memiliki kualitas 

terbaik di Jawa Timur dan berpotensi ekspor, namun keterbatasan infrastruktur 

pendukung (jalan & pelabuhan) menyebabkan potensi barang galian ini belum 

termanfaat secara optimal sehingga kontribusinya terhadap penerimaan daerah 
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juga masih rendah. Selain itu, Kabupaten Lumajang diidentifikasi memiliki 

kandungan emas, namun masih perlu pengkajian lebih jauh untuk dieksplorasi.  

15. Industri di Lumajang sebagaian besar adalah industri non formal dan industri 

kecil dan menengah. Sampai dengan tahun 2009 jumlah Industri non formal 

mencapai 12.534 unit dengan tenaga kerja sebanyak 32.907 orang. Sedangkan 

industri kecil dan menengah berjumlah 463 unit dengan tenaga kerja sebanyak 

9.753 orang. Pada umumnya industri kecil dihadapkan pada permasalahn klasik 

yaitu, akses ke lembaga permodalan formal yang masih lemah.  

16. Potensi wisata belum dapat dikelola secara optimal dikarenakan kepemilikan 

lahan yang berbeda. Perlu adanya koordinasi terkait pembahasan pengelolaan 

potensi pariwisata karena dapat menjadi sektor pengungkit bagi peningkatan 

PAD dan kesejahteraan masyarakat. 

5.1.4 Sosial, Budaya, dan Politik 

1. Jumlah Keluarga Miskin pada tahun 2009 (pra sejahtera) masih relatif tinggi, yaitu 

mencapai 13,45% dari total 307.756 keluarga.  

2. Pendapatan per kapita masih di bawah rata-rata Jawa Timur. pendapatan per 

kapita lumajang pada tahun 2009 mencapai Rp.11,02 juta sedangkan Jawa Timur 

pada kisaran Rp.14 juta. 

3. Kemiskinan yang relatif tinggi juga mendorong munculnya anak jalanan, tuna 

susila, orang jompo terlantar, gelandangan, dan pengemis. 

4. Angka putus sekolah untuk SMP dan SMU/SMK/MA masih di atas 1%, Angka 

Partsipasi Murni (APM) dan Angka Partsipasi Kasar untuk jenjang SMU/SMK/MA 

masih di bawah 50%. Artinya, masih banyak anak-anak pada usia tersebut yang 

belum/tidak melanjutkan sekolah.  

5. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih masih relatif 

rendah, hal ini dapat dilihat dari data tahun 2007, dimana masih sering terjadinya 

kasus penyakit demam berdarah (471 kasus), diare (34.483 kasus), balita kurang 

gizi (12,13%), cakupan jamban sehat baru mencapai 65,7%, cakupan posyandu 

masih 49,8%. 

6. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang masih di 

bawah rata-rata Jawa Timur. Sampai dengan tahun 2009 angka IPM Lumajang 

mencapai 66,99 sedangkan IPM Jawa Timur sudah mencapai 71,02.  

7. Mulai memudarnya nilai-nilai lokal di kalangan generasi muda sebagai dampak 

membanjirnya budaya asing yang destruktif, dimana sangat mudah diakses dan 

ditiru melalui media ceta, televisi, internet, dan media elektronik lainnya. 

8. Nilai-nilai agama dan kearifan lokal masih belum sepenuhnya menjiwai dan 

mendasari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dimana mayoritas 

beragam islam (97% beragama Islam dan terdapat 239 pondok pesantren). 

9. Di dalam realitas politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, partai politik belum 

sepenuhnya memberikan pendidikan politik yang benar sehingga organisasi-
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organisasi tersebut sebagai salah satu media perjuangan penyaluran aspirasi 

masyarakat masih belum dapat berfungsi secara optimal.  

 

5.1.5 Sarana Dan Prasarana 

1. Infrastruktur pertanian masih terbatas, jaringan irigasi masih belum mampu 

menjangkau luas sawah yang ada. Selain itu, keterbatasan sumber air juga 

menyebabkan jaringan irigasi kurang berjalan dengan optimal.  

2. Kondisi jalan di Lumajang belum sepenuhnya diaspal. Sampai tahun 2010, jalan 

yang sudah diaspal mencapai 87% dan selebihnya masih kondisi kerikil dan 

tanah. Dan jalan aspal dalam kondisi baik baru mencapai 64% dan selebihnya 

dalam kondisi sedang dan rusak. 

3. Pada tahun 2010, dari 193 jembatan yang ada, hampir 30% masih jembatan 

dari kayu, dan selebihnya sudah jembatan dengan kerangka beton. Namun, 

jembatan dengan kondisi baik mencapai 76%, dan dalam keadaan rusak 

mencapai 24%. Kondisi jalan dan jembatan yang kurang memadai akan dapat 

menghambat lalu lintas barang dan jasa sehingga aktivitas perekonomian 

secara keseluruhan akan terganggu. Dukungan infrastruktur yang kurang 

memadai ini juga menyebabkan pariwisata di Lumajang kurang berkembang. 

4. Sampai dengan tahun 2010, belum semua wilayah di Kabupaten Lumajang 

mendapatkan pelayan dari PDAM. Hanya ada 12 kecamatan yang terlayani 

PDAM dengan tingkat pelayanan mencapai 27%. Sedangkan 9 kecamatan yang 

lain belum mendapatkan pelayanan PDAM.  

5. Terkait dengan penyediaan energi listrik, PLN cabang Lumajang baru mampu 

memenuhi kebutuhan listrik sekitar 81% (RTRW Lumajang 2008-2028).  

6. Untuk persampahan, pelayanan persampahan baru dapat diterima oleh 

masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan baru memiliki 1 TPA. 

7. Masih belum tersedianya sub terminal angkutan barang dan manusia (misalnya 

terminal agribis), khususnya di wilayah-wilayah pertanian.  

8. Permasalahan terkait sarana pendidikan adalah masih masih kurangnya fasilitas 

pendidikan SMU dan setingkat SMU serta persebarannya berpusat di wilayah 

perkotaan. Selain itu, kualitas bangunan juga mulai menurun, hal ini ditunjukkan 

dengan banyaknya kasus kerusakan gedung, terutama gedung Sekolah Dasar. 

9. Permasalahan terkait sarana kesehatan adalah ketersediaan sarana kesehatan 

seperti puskesmas keliling maupun puskesmas pembantu di beberapa wilayah 

terutama di bagian selatan dan bagian utara belum mampu memberikan 

pelayanan ke semua wilayah, hal ini disebabkan masih kurangnya sarana 

pendukung operasional dan masih rendahnya keterjangkauan wilayah. 

5.1.6 Pemerintahan 



 

V - 5 
 

1. Di lihat dari tingkat pendidikan pegawai negeri di lingkungan pemerintah 

Lumajang belum menunjukkan kualitas yang baik. Sampai dengan tahun 2008, 

PNS lulusan dari SLTA mencapai 24,42%, SD:7,5%, SLTP:4,65%, D1-

D3:30,99%, S1:30,90%, dan S2:1,54%, dimana jumlah total PNS di Lumajang 

mencapai 10.062 orang. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, tentunya kualitas 

kerja dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik. 

2. Belum sepenuhnya penempatan aparatur sesuai dengan kompetensinya 

(ketidaksesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan) sehingga 

kurang optimalnya hasil kerja aparatur pemerintahan. 

3. Peraturan pemerintah pusat terkadang kurang memberikan keleluasan 

pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, misalnya 

banyak kepala pelaksana tender/proyek mengundurkan diri karena takut 

melanggar peraturan, dan sebagainya, sehingga memperlambat jalannya roda 

pembangunan.  

4. Prinsip-prinsip good governance belum sepenuhnya diterapakan dan 

dilaksanakan di setiap instansi/dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Lumajang. 

5.1.7. Penataan Ruang 

1. Luas lahan yang belum terbangun di Kabupaten Lumajang seluas 164.615,25 

dimana didominasi oleh lahan pertanian seluas 51.227 Ha atau sekitar 28,60% 

menjadikan perubahan pemanfaatan ruang memiliki kerawanan tinggi.  

2. Kabupaten Lumajang didominasi oleh Industri menengah dan kecil dimana 

keberadaannya bersifat sporadis mendekati bahan baku dan tidak tercluster, hal 

ini menyebabkan pengelolaan limbah industri menjadi lebih mahal dari pada 

sistem cluster industri. 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang klasifikasikan sesuai bidang kerja dimana 

tersebutkan diatas, selanjutnya akan dikelompokkan permasalah dan penentuan prioritas 

pembangunan daerah Kabupaten Lumajang. Lebih detail akan disajikan dalam tabel di 

bawah ini. 

Tabel 5.1. 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

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

1 Kawasan lindung dan 
kawasan terbuka 
hijau mulai berkurang 

a. Kawasan hutang berubah alih 
menjadi kawasan 
pertanian/perkebunan 

b. Penurunan fungsi hidrologi, 
berkurangnya sumber air, 
pendangkalan air sungai dan 
bencana alam (tanah longsor) 

c. Lingkungan dan udara mulai 
tercemar atau polusi 

a. Kerusakan hutan akibat 
perambahan hutan liar 

b. Tidak ada roadmap atau 
kerangka pembangunan 
pemukiman dengan 
kawasan lindung 

c. Kapasitas TPA sampah 
terbatas khususnya dikota 
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

2 Tingkat 
pengangguran yang 
relatif cukup tinggi 
dan terkonsetrasi 

a. Rata-rata pertumbuhan 
penduduk yang cukup tinggi 
pertahunnya 

b. Ketersediaanya lapangan kerja 
dengan jumlah angkatan kerja 
tidak sebanding 

c. Kualitas SDM kurang memiliki 
keahlian khusus 

a. Tingkat pendidikan masih 
rendah , 39,91% masih 
tamat SD/MI dan tidak 
tamat SD/belum tamat SD 
mencapai 33,72% pada 
tahun 2008 

b. Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) 
65% pada tahun 2015 

c. Lapangan kerja terbatas 
dan  

d. Lapangan kerja banyak 
tersedia diperkotaan 

3 Tingkat kesehatan 
dan layanan 
kesehatan masih 
rendah 

a. Banyaknya penyakit yang muncul 

b. Rendahnya kualitas tenaga 
medis 

c. Sarana dan prasaran kesehatan 
yang terbatas 

 

a. Tahun 2016 Angka 
Kematian Bayi (AKB) 
sebesar 12,39, dimana 
angka tersebut sudah di 
bawah target MDG’s, 
nasional dan provinsi 

b. Tahun 2016 Angka 
Kematian Balita (AKBAL) 
sebesar 12,39, dimana 
angka tersebut sudah di 
bawah target MDG’s 

c. Kesadaran masyarakat 
untuk berperilaku hidup 
sehat dan bersih masih 
relatif rendah 

4 

 

Tingkat pendidikan 
dan layanan 
pendidikan masih 
rendah 

a. Kualitas lulusan pendidikan yang 
masih rendah 

b. Layanan pendidikan yang belum 
merata disetiap daerah 

a. Tingkat pendidikan masih 
rendah , 39,91% masih 
tamat SD/MI dan tidak 
tamat SD/belum tamat SD 
mencapai 33,72% pada 
tahun 2008 

b. Tingkat melek huruf masih 
98,74% 

c. Sarana Pendidikan yang 
terbatas 

d. Kualitas Guru/tenaga 
pengajar rendah 

e. Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) masih di 
bawah rata-rata IPM 
Kabupaten kota se-Jawa 
Timur 

5 Struktur 
perekonomian masih 
bertumpu pada 
sektor primer 
(pertanian) 

a. Kontribusi ekonomi paling tinggi 
disumbang oleh sector pertanian 

b. Pertumbuhan ekonomi 
cenderung melambat 

 

a. Banyak masyarakat yang 
pekerjaannya sebagai 
petani atau menggantukan 
pekerjaaan pada sector 
pertanian 

b. Tidak adanya agroindustry 
yang mendukung sector 
pertaniaan 

c. Belum semua sawah 
memperoleh irigasi yang 
baik 

d. Sektor lain selain pertanian 
kurang mendapatkan 
perhatian 

6 Infrastruktur yang a. Pembangunan ekonomi belum a. Anggaran infrastruktur 
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

masih kurang dan 
terbatas 

masimal 

b. Aksesibilitas belum merata 

yang masih terbatas 

b. Tingkat ketergantungan 
terhadap dana 
perimbangan yang masih 
cukup tinggi 

c. PAD yang masih rendah 

7 Industri berkembang 
sangat lambat 

a. Investasi dibidang industry 
kurang diminati 

b. Sektor Industri belum mampu 
bersaing dengan daerah lain 

 

a. Akses permodalan masih 
sangat terbatas 

b. Tidak adanya sentra 
terhadap industry sekunder 
(barang olah) 

c. Belum optimalnya sector-
sertor lain misal pariwisata 

d. Belum banyak menarik 
investor ke bidang industri 

8 Tingkat kemiskianan 
yang masih cukup 
tinggi 

a. Pendapatan perkapita masih 
dibawah rata-rata provinsi 

b. Kemiskinan yang relatif tinggi 
juga mendorong munculnya anak 
jalanan, tuna susila, orang jompo 
terlantar, gelandangan, dan 
pengemis. 

a. Angka Indeks 
Pembangunan Manusia 
(IPM) Kabupaten 
Lumajang masih di bawah 
rata-rata 

b. Kebanyakan hanya 
bergantung pada pertanian 

c. Keahlian SDM hanya 
bergantung pada sector 
pertanian 

9 Nilai-nilai agama dan 
budaya mulai 
terreduksi 

a. Kebiasaan adat dan budaya 
mulai ditinggalkan oleh pemuda 

b. Tatakrama anak muda dan orang 
tua mulai menghilang 

a. Membanjirnya budaya 
asing yang destruktif 

b. Masuknya internet, social 
media, dan media 
elektronik lainnya 

c. Kegiatan karang taruna 
yang belum optimal 

10 Kinerja aparatur 
pemerintahan yang 
belum maksimal 
(Prinsip-prinsip good 
governance) 

a. Aparatur pemerintahan kesulitan 
memahami permasalahan 
dimasyarakat 

b. Kinerja belum transparan dan 
akuntabel 

 

a. Belum sepenuhnya 
penempatan aparatur 
sesuai dengan 
kompetensinya  

b. Sering terjadi rotasi yang 
tidak terstruktur 

c. Belum adanya pengawas 
dan evaluasi yang jelas 
terhadap aparatur 
pemerintahan 

d. Belum adanya penerapan 
punishment dan reward 
(sanksi dan penghargaan) 
atas kinerja-kinerja 
aparatur pemerintahan 

 

Berikutnya, identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang 

dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan 

kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus 

fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan 

dan mensejahterakan masyarakat.
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Tabel 5.2. 
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lumajang 

No 
Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Interpretasi Permasalahan 

Faktor –Faktor Penentu 

Keberhasilan 

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

1 Pendidikan   2.  

1.1 Angka melek huruf Tahun 2016 AMH 98.74% > dari nasional dan 

provinsi dimana nilai ini melampaui 

Kurangnya minat belajar siswa Fasilitas pendidikan dan 

Tenaga pendidik 

1.2 Angka partisipasi sekolah kasar SD/MI Melampaui  : tahun 2016 sebesar 107,1 angka ini 

diatas nasional, namun di bawah provinsi 

Masyarakat memiliki keterbatasan 

pilihan sekolah 

Kualitas Tenaga 

Pendidik dan Intensif 

1.3 Angka partisipasi sekolah kasar SMP/Mts Melampaui  : tahun 2016 sebesar 107,05 angka ini 

diatas angkat target nasional dan provinsi 

Masyarakat memiliki keterbatasan 

pilihan sekolah 

Kualitas Tenaga 

Pendidik dan Intensif 

1.4 Angka partisipasi sekolah kasar 

SMA/SMK/MA 

Melampaui :  tahun 2016 sebesar 68,58 angka ini 

diatas nasional, namun di bawah provinsi 

Masyarakat memiliki keterbatasan 

pilihan sekolah 

Kualitas Tenaga 

Pendidik dan Intensif 

1.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI  

 ke SMP/MTs 

Belum tercapai : angka ini sebesar 98,04 masih 

dibawah target nasional dan provinsi 

Ketertarikan pada pendidikan lanjut 

Keinginan kerja disbanding sekolah 

Kondisi keluarga dan lingkungan 

Biaya dan Beasiswa 

Fasilitas dan ketersedian 

kulitas tenaga pendidik 

1.6 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs 

ke SMA/SMK/MA 

Belum tercapai : angka ini sebesar  76,5 masih 

dibawah angka provinsi, namun diatas angka 

nasional 

Ketertarikan pada pendidikan lanjut 

Keinginan kerja disbanding sekolah 

Kondisi keluarga dan lingkungan 

Jarak dan aksesibilitas 

sekolah 

Biaya dan insentif 

2 Kesehatan:    

2.1 Angka Kematian Ibu (AKI) Melampaui:  pada tahun 2016 tercapai angka 

sebesar 155,73, angka ini melampaui target provinsi 

Fasilitas kesehatan dan tenaga 

kesehatan masih kurang 

Peningkatan anggaran 

dan kemudahan akses 

kesehatan 

2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) Belum melampui : pada tahun 2016 12,39, angka ini 

masih dibawah target nasional dan provinsi 

Fasilitas kesehatan dan tenaga 

kesehatan masih kurang 

Peningkatan anggaran 

dan kemudahan akses 

kesehatan 

2.3 Angka Kematian Balita (AKBAL) Belum melampui : pada tahun 2016 tercapai angka 

13,43, angka ini masih dibawah target nasional dan 

provinsi 

Fasilitas kesehatan dan tenaga 

kesehatan masih kurang 

Peningkatan anggaran 

dan kemudahan akses 

kesehatan 

2.4 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi 

yang ditangani 

Melampui : pada tahun 2016 capaian sebesar 

116,87% dibandingkan dengan target yakni 95% 

Aksesi ke puskesmas dan 

ketersedian tenaga medis 

Tenga medis yang ahli 

dibidangnya 
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No 
Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Interpretasi Permasalahan 

Faktor –Faktor Penentu 

Keberhasilan 

2.5 
Cakupan kunjungan bayi 

Melampui : pada tahun 2016 capaian sebesar 

93,60% dibandingkan dengan target yakni 90% 

Fasilitas kesahatan dan Biaya untuk 

tambahan Gizi/Suplemen 

Fasilitas dan 

Aksesibilitas kesehatan 

2.6 Cakupan Balita gizi buruk mendapat 

perawatan 

Sesuai : pada tahun 2016 baik capaian dan target 

terpenuhi 100% 

Fasilitas kesahatan dan Biaya untuk 

tambahan Gizi/Suplemen 

Fasilitas dan 

Aksesibilitas kesehatan 

3 Pekerjaan Umum dan Perumahan:    

3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam 

kondisi baik 

Tahun 2016 792,970 Km hal ini mengalami kenaikan 

atau melampaui 

Keterbatasan anggaran dan belum 

meratanya pembangunan jalan 

Anggaran dan rencana 

prioritas pembangunan 

jalan 

3.2 Cakupan ketersediaan rumah layak huni Belum terpenuhi : pada tahun 2016 tercapai program 

sebesar 61.75 %, jika dibandingkan dengan target 

sebesar 62% 

Kerjasama dan Tenaga bangunan 

terbatas 

Anggaran dan rencana 

prioritas pembangunan 

jalan 

3.3 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni 

Yang Terjangkau 

Belum terpenuhi : pada tahun 2016 tercapai program 

sebesar 61.75 %, jika dibandingkan dengan target 

sebesar 62% 

Bahan baku bangunan yang sesuai 

dengan anggaran 

Biaya yang terjangkau 

dan kualitas bangunan 

3.4 Cakupan lingkungan yg sehat dan aman 

yg didukung Prasarana, sarana dan 

Utilitas Umum (PSU) 

Sesuai : pada tahun 2016 baik capaian dan target 

terpenuhi dengan program sebanya 60% 

Kesadaran masyaratkat dan 

Lingkungan 

Kesadaran dan budaya 

bersih 

3.5 Berkurangnya luasan permukiman kumuh 

di kawasan perkotaan 

Melampaui : pada tahun 2016 telah tercapai program 

sebesar 0.14 dari target sebesar 0.07, aatau dengan 

kata;ain sebesar 150% 

Kesadaran masyaratkat dan 

Lingkungan 

Kesadaran dan budaya 

bersih 

3.6 Tersedianya sistem air limbah skala 

komunitas/kawasan/ kota 

Melampaui : pada tahun 2016 telah tercapai sebesar 

6 dari 4.9 yang ditargetkan, atay denga kata lain 

sebesar 127% 

Tempat dan kesedian yang terbatas Lahan dan tempat yang 

dibutuhankan sesuai dgn 

kebutuhan 

4 Sosial dan Ekonomi    

4.1 Tingkat Kemiskinan Melampaui :  pada tahun 2016 tigkat kemiskinan 

menurun disbanding tahun sebelumnnya sebesar 

12,14 %, tahun sebelumnya 12.36 

Kualitas SDM dan pendidikan Peningkatan skil dan 

pendidikan 

4.2 Angka Kesempatan Kerja Melampaui : pada tahun 2016 sebesar 97,30, angka 

ini lebih tinggi disbanding sebelumnya 

Kesempatan berkerja dan kesedian 

lapangan pekerjaan 

Kualitas SDM dan daya 

saing 

4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Melampaui : pada tahun 2016 sebesar 2,06 angka ini 

lebih kecil disbanding sebelumnya 

Kesempatan berkerja dan kesedian 

lapangan pekerjaan, kecocokan 

dengan keahlian yang ditawarkan 

Kualitas SDM dan daya 

saing. Ketersedian 

lapangan pekerjaan 

yang sesuai dgn kualitas 
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No 
Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Interpretasi Permasalahan 

Faktor –Faktor Penentu 

Keberhasilan 

SDM 

4.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) 

Sesuai : pada tahun 2016 angaka sebesar 65,83, 

sesua target  

Kesempatan berkerja dan kesedian 

lapangan pekerjaan, skli yang 

dibutuhkan 

Kualitas SDM dan daya 

saing. Ketersedian 

lapangan pekerjaan 

yang sesuai dgn kualitas 

SDM 

4.5 Petumbuhan Ekonomi Sesuai : pada tahun 2016 sebesar 5.47, sesuai tager 

yang dinginnkan bahkan lebih tinggi dibandingkan 

target provinsi dan nasional 

Sektor pertanian (primer) yang 

dominan belum didukung 

pembangunan sektor lain seperti 

sektor sekunder (industri pengolahan) 

maupun sektor pendukung 

(pariwisata dan jasa-jasa) 

Peningkatan 

agroindustry dan sektor 

pengolahan 

5.6 Laju Inflasi Sesuai : pada tahun 2016 sebesar 5.92, artiny 

aangaka ini sesuai dengan target  

Tingginya kebutuhan pokok Jaminan antas kesedian 

barang pokok dan 

tanaman musim yang 

bergiliran 
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5.2. Isu Strategis  

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah 

maupun menjadi peluang di Kabupaten Lumajang dimasa datang. Isu strategis 

lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah 

saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat 

dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai 

sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat 

dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Analisis terhadap 

isu-isu strategis sangat penting dalam menentukan arah dan strategi dalam 

perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang. Penentuan isu-isu strategis 

dilakukan dengan metode Focussed Group Discusision (FGD). Hasil FGD 

tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini akan diklasifikasikan isu-isu strategis 

berdasarkan tingkat internasional, nasional dan daerah. 

Tabel 5.3. 
Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Lumajang 

No Tingkat Isu Isu Strategis Pembangunan Daerah 
Faktor Penentu 

Keberhasilan 

1 Internasional Kondisi perekonomian global yang 

belum sepenuhnya pulih dari krisis, dan 

imbas terjadinya krisis global, sehingga 

menyebabkan terjadinya gelombang 

PHK dan berkurangnya kesempatan 

kerja. 

a. Mengantisipasi 

dengan kemandirian 

ekonomi daerah 

b. Mendorong 

tumbuhnya UMKM 

Krisis energi adalah harga satuan 

energi semakin tidak terkendali dan 

menyebabkan kekurangan energi di 

berbagai Negara karena 

ketidakmampuannya membeli atau 

memproduksi energi. Ancaman krisis 

energi juga menyebabkan terbukanya 

peluang konflik sosial sebagai akibat 

meningkatnya jumlah orang miskin dan 

bertambahnya pengangguran 

Pembangunan 

berkelanjutan harus 

mempertimbangkan 

masalah krisis energi, 

perlu diupayakan 

pencarian energi 

alternatif secara terus-

menerus terkait dengan 

energi yang ramah 

lingkungan, seperti 

energi matahari, air dan 

angin yang jumlahnya 

sangat memadai di 

daerah 

Perdagangan bebas dan Masyarakat 

Ekonomi Asia (MEA) dimana negara-

negara dituntun lebih fleksibel dan 

kompetitif 

Meningkatkan daya 

saing yaitu kualitas SDM 

dan produk dalam negeri 

Pemanasan global dan perubahan iklim 

tengah terjadi dan diperkirakan akan 

terus terjadi pada masa-masa 

mendatang. Komunitas internasional 

Diperlukan kegiatan 

mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim yang 

tengah dan diperkirakan 
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No Tingkat Isu Isu Strategis Pembangunan Daerah 
Faktor Penentu 

Keberhasilan 

mulai menjadikan pembangunan 

berkelanjutan sebagai arus utama 

terutama berkaitan dengan perubahan 

situasi dunia sejak tahun 2000 

mengenai isu penipisan sumber daya 

alam, kerusakan lingkungan, 

perubahan iklim, perlindungan sosial, 

ketahanan pangan dan energi, dan 

pembangunan yang berpihak pada 

kaum miskin. Pengaruh perubahan 

iklim akan berimbas pada 

pembangunan di daerah seperti 

bencana alam dan kerusakan 

lingkungan yang mempengaruhi 

kesejahteraan ekonomi dan sosial.  

akan terus terjadi ini, 

upaya penegakan 

hukum yang konsisten 

dan tegas, tata kelola 

pemerintahan yang baik 

(good governence), 

persiapan, dan rekayasa 

sosial, serta sosialisasi 

dan pendidikan yang 

intensif, menjadi 

persyaratan penting 

yang mutlak dipenuhi 

melalui kebijakan yang 

lebih komprehensif 

2 Nasional Pembangunan sumber daya manusia 

yang unggul dan memiliki daya saing 

serta memperhatikan disparitas gender 

menjadi salah satu prioritas Nasional. 

Hal ini sejalan dengan penetapan 17 

indikator Sustainable Development 

Goals (SDGs) di tahun 2015 yang 

menempatkan Pencapaian Kesetaraan 

Gender Dan Pemberdayaan 

Perempuan Dan Anak Perempuan 

menjadi tujuan kelima.  

a. Kemudahan akses 

terhadap layanan 

kesehatan dan 

pendidikan serta 

penciptaan skill di 

daerah. 

b. Memberikan 

kesempatan kepada 

perempuan untuk 

ikut berperan aktif 

terhadap 

pembangunan 

daerah 

c. Program 

pemberdayaan 

perempuan yang 

berwawasan global 

dan teknologi 

 

Implementasi otonomi desa yang 

semakin kuat pasca terbitnya Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, maka penguatan desa baik 

sebagai komunitas maupun sebagai 

organisasi pemerintahan menjadi 

tantangan pembangunan ke depan. 

Penguatan kelembagaan dari sisi 

organisasi perengakat desa, sistem 

perencanaan dan penganggaran 

maupun penguatan sumberdaya 

perangkat dan kelompok masyarakat 

lain yang ada menjadi keharusan 

a. Keterlibatan 

masyarakat dan 

aparatur desa 

b. Terbentuknya 

komunitas-komunitas 

desa dalam bidang 

ekonomi, sosial dan 

budaya 

c. Pengetahuan dan 

pengalaman 

masyarakat desa 

yang semain terbuka 

dan maju 

Konsep Nawacita pembangunan 

ekonomi pemerintah yang 

memprioritaskan pembangunan dari 

desa dan pinggiran 

a. Infrastruktur desa 

mengalami kemajuan 

b. Menyerap tenaga 
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No Tingkat Isu Isu Strategis Pembangunan Daerah 
Faktor Penentu 

Keberhasilan 

kerja dari desa 

c. Masyarakat desa 

lebih tertarik tinggal 

di desa 

3 Daerah Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan 

penduduk Kabupaten Lumajang akan 

semakin padat, hal tersebut  

menimbulkan konsekuensi adanya 

benturan kepentingan yang semakin 

meningkat, baik pada sektor pertanian, 

kehutanan dan perkebunan, pariwisata, 

perumahan dan permukiman, dan 

pertambangan, dimana kepentingan 

tersebut dapat mempengaruhi 

keseimbangan lingkungan hidup 

a. Roadmap 

pembangunan 

kawasan pemukiman 

dan kawasan hutan 

lindung 

b. Undang-undang 

lingkungan hidup 

Sektor pertanian ke depan akan dapat 

lebih berkembang jika mendapat 

dukungan infrastruktur yang memadai. 

Sub sektor yang akan memiliki prospek 

perkembangan yang baik adalah sub 

sektor tanaman bahan makanan, 

perkebunan, dan perikanan 

a. Irigasi pertanian 

merata didaerah 

b. Aksesibilitas 

pertanian mudah dan 

terjangkau 

 

Industri pariwisata akan dapat 

berkembang dengan baik jika didukung 

oleh infrastruktur dan pengelolaan yang 

professional, mengingat banyak potensi 

objek wisata yang bisa dikembangkan 

a. Menarik masyarakat 

berkunjung 

(wisatawan) 

b. Kunjungan wisata 

setiap tahun 

meningkat 

Peningkatan anggaran APBD terutama 

dana desa Kabupaten Lumajang per 

tahun menjadi modal untuk pemerataan 

dan perbaikan infrastruktur disegala 

bidang kerja 

a. Pembangunan jalan, 

sekolah, puskesmas 

b. Peningkatan layanan 

pendidikan dan 

kesehatan 

Potensi meningkatnya investasi swasta 

di Kabupaten  Lumajang seiring dengan 

membaiknya kondisi infrastruktur dan 

terealisasinya Jalur Lintas Selatan 

Jawa Timur 

a. JLS mendorong 

masyarakat untuk 

membuka lapangan 

usaha 

b. Mendorong industry 

primer maupun non 

primer 

c. Meningkatkan PAD  

Dinamika demokrasi politik lokal akan 

terus berkembang di Kabupaten 

Lumajang, terutama menyangkut peran 

masyarakat sipil yang semakin 

strategis. 

a. Masyarakat melek 

politik  

b. Munculkan kader-

kader politik yang 

berkualitas dari 

masyarakat 

 

Kabupaten Lumajang dengan nilai-nilai a. Menjadi kabupaten 
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No Tingkat Isu Isu Strategis Pembangunan Daerah 
Faktor Penentu 

Keberhasilan 

budaya yang positif yaitu gotong-

royong, kerja keras, dan tidak kenal 

menyerah adalah modal sosial yang 

dalam jangka panjang merupakan 

peluang dalam pembangunan 

kesejahteraan sosial. Selain itu, dengan 

tetap memelihara budaya lokal dan nilai 

agama berpeluang berkembangnya 

wisata budaya dan wisata religi.   

yang memiliki wisata 

religi 

b. Budaya dan adat 

yang kental 

dikalangan anak 

muda 

c. Berkurangnya konflik 

horizontal 

d. Tingkat kriminalitas 

yang rendah 

 

Berdasarkan permasalahan pokok pembangunan yang telah dirumuskan 

pada subbab 3.1. dan identifikasi isu-isu strategis yang muncul baik dalam 

lingkup internasional, nasional maupun daerah, maka dirumuskan 5 isu strategis 

yang merangkum permasalahan dan isu-isu strategis tersebut sebaga berikut: 

1. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan. 

2. Kesenjangan sosial, masalah kemiskinan dan pengangguran serta 

kualitas SDM. 

3. Peningkatan daya saing di era globalisasi dan perdagangan bebas. 

4. Ketahanan Pangan. 

5. Reformasi Birokrasi.  

5.2.1 Pembangunan Berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan  

Pemanasan global dan perubahan iklim tengah terjadi dan diperkirakan 

akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Banyaknya kejadian bencana 

seperti banjir, longsor, erosi, badai tropis, dan kekeringan merupakan dampak 

nyata dari perubahan iklim dan pemanasan global. Agenda adaptasi terhadap 

dampak perubahan iklim diperlukan untuk menciptakan variabilitas iklim saat ini 

(anomali iklim) dan antisipasi dampak perubahan iklim dimasa depan. Fokus 

adaptasi ini kirangya perlu ditunjukkan pada area-area yang rentan terhadap 

perubahan iklim seperti : sumberdaya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, 

infrastruktur dan pemukiman, kesehatan, dan kehutanan. 

Arah pembangunan yang berdaya tahan terhadap resiko perubahan iklim, 

pada masing-masing fokus area perlu mempertimbangkan agenda perubahan 

iklim terkait tujuan pembangunan nasiional dan daerah serta diselaraskan tujuan 

pembanguanan millenium. Terdapat beberapa isu mendasar yang layak menjadi 
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perhatian pada setiap fokus area, masing-masing berkaitan dengan usaha dan 

perencanaan tataruang. Sebagaimana banyak terjadi pada tahun-tahun terakhir, 

berbagai implikasi dari perubahan iklim telah berdampak langsung pada tingkat 

kesejahteraan masyarakat. 

Untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim yang tengah dan diperkirakan akan terus terjadi ini, upaya 

penegakan hukum yang konsisten dan tegas, tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governence), persiapan, dan rekayasa sosial, serta sosialisasi dan 

pendidikan yang intensif, menjadi persyaratan penting yang mutlak dipenuhi 

melalui kebijakan yang lebih komprehensif. 

Selain itu, sebagai daerah yang berkembang cepat, pertumbuhan industri 

dan penduduk di daerah yang cepat menuntut adanya ketersedian energi dalam 

jumlah yang cukup besar. Sementara itu, energi minyak bumi dan gas alam yang 

tersedia jumlahnya semakin terbatas dan jenis energi tersebut sifatnya tidak 

dapat diperbaruhi (unrenewable). Pengalaman selama ini telah banyak 

membuktikan bahwa keterbatasan ketersediaan energi di pasaran menjadi 

semakin mahal, yang juga menyebabkan efek domino terhadap peningkatan 

harga kebutuhan masyarakat yang lain. 

Salah satu dampak yang selalu terjadi akibat krisis energi adalah harga 

satuan energi semakin tidak terkendali dan menyebabkan kekurangan energi di 

berbagai Negara karena ketidakmampuannya membeli atau memproduksi 

energi. Ancaman krisis energi juga menyebabkan terbukanya peluang konflik 

sosial sebagai akibat meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya 

pengangguran. 

Untuk mengatasi masalah krisis energi, perlu diupayakan pencarian energi 

alternatif secara terus-menerus terkait dengan energi yang ramah lingkungan, 

seperti energi matahari, air dan angin yang jumlahnya sangat memadai di 

daerah.  

Selain itu, ketersedian air bersih yang cukup menjadi tantangan tersendiri. 

Air bersih sangat dibutuhkan oleh penduduk dan dunia industri. Ketersediaan air 

juga dibutuhkan untuk kepentingan di sektor pertanian. Daya dukung lingkungan 

yang semakin menurun menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas, 

sehingga potensi munculnya konflik kepentingan pemanfaatan sumber daya air 

perlu mendapatkan perhatian yang serius. 
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Ketersediaan dan terjaminnya pasokan energi dan air bersih menjadi isu 

yang strategis dalam upaya menarik investasi dan kegiatan pembangunan 

secara umum. Tanpa adanya pasokan energi dan air bersih, maka investor akan 

enggan masuk ke suatu daerah. Minimnya investasi akan memperlambat 

perkembangan ekonomi suatu daerah sehingga upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat akan berjalan dengan lambat.    

5.2.2 Kesenjangan Sosial, Kemiskinan dan Pengangguran serta Kualitas 

SDM 

Seperti hannya daerah-daerah lainnya  di Jawa Timur, tantangan di bidang 

sosial adalah adanya kesenjangan sosial dan kondisi sebagian masyarakat yang 

masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan 

pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing di era 

global yang makin kompetitif. Kesenjangan sosial, dalam banyak hal akan 

melahirkan proses eksploitasi dan marginalisasi masyarakat miskin karena posisi 

mereka yang rentan dan tersubordinasi. Sedangkan kemiskinan, di sisi yang lain 

akan menyebabkan terjadinya percepatan dan pendalaman kemiskinan, yang 

ujung-ujungnya akan memperlebar jurang perbedaan antar kelas, antar-daerah, 

dan antar yang dikuasai dan menguasai, serta melahirkan efek domino lain 

berupa peningkatan jumlah pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi 

sektor riil, terpuruknya kualitas sumber daya manusia yang ada, rendahnya 

akses masyarakat ke berbagai layanan publik, dan bahkan hilangnya 

kesempatan si miskin untuk meningkatkan posisi tawar dan melakukan mobilitas 

vertikan untuk memperbaiki taraf kehidupannya. 

Di berbagai daerah persoalan kemiskinan seringkali makin sulit teratasi 

ketika kesenjangan sosial yang terjadi tak kunjung teratasi. Faktor penyebab 

kemiskinan seolah tak kunjung tertangani bukan sekedar karena dan bersumber 

pada kelemahan dari si miskin itu sendiri, tetapi lebih karena faktor-faktor 

struktural di luar kemampuan si miskin yang cenderung makin rigid dan tindak 

kepada masyarakat. 

Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, dan imbas 

terjadinya krisis global, bukan saja menyebabkan terjadinya gelombang PHK, 

berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang 

ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan 

pendalaman kemiskinan. Akibat kualiitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, 



 

 

V - 17 
 

dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang 

kecakapan, serta keahlian profesional, serngkali menyebabkan tenaga kerja 

yang ada tidak sesuai (mismatch) dengan kebutuhan pasar kerja. 

Untuk menangani kemiskinan dan meningkatkan posisi tawar (bargaining) 

masyarakat miskin terhadap semua bentuk eksploitasi dan superordinasi, yang 

dibutuhkan adalah kemudahan ekonomi (economic facilities) yang benar-benar 

nyata dan peluang-peluang sosial (social opportunities) yang memihak kepada 

masyarakat miskin dan pengangguran. Dalam hal ini kemudahan ekonomi, 

adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat miskin terhadap 

berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan 

persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya 

untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-

ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan untuk melakukan 

partisipasi politik secara aktif. 

5.2.3. Peningkatan Daya Saing dalam Era Globalisasi dan Perdagangan 

Bebas 

Semakin terbukanya hubungan antar Negara sebagai akibat kemajuan di 

bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling 

ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai Negara. Posisi geografis 

Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi yang ada, 

diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin 

membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja 

industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. 

Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor 

produksi tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan 

demikian, tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di Negara lain secara lebih 

mudah, termasuk didalamnya kegiatan investasi antar Negara. 

Di era perekonomian yang semakin kompetitif, sejumlah ciri yang 

menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan 

kecenderungan (preference) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. 

Globalisasi bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku 

dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial 

masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level 

dari tingkat global hingga lokal. Secara umum, lima karakteristik yang menandai 
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terjadinya globalisasi adalah: pertama, pertumbuhan transaksi keuangan 

internasional yang cepat. Kedua, pertumbuhan perdagangan yang cepat, 

terutama di antara perusahaan-perusahaan transnasional. Ketiga, gelombang 

investasi asing langsung (foreign direct invesment) yang mendapat dukungan 

luas dari kalangan perusahaan transnasional. Keempat, timbulnya pasar global. 

Kelima, penyebaran teknologi dan berbagai pemikiran sebagai akibat ekspansi 

sistem transportasi dan komunikasi yang cepat dan merambah ke seluruh 

penjuru dunia. 

Di Indonesia dan di daerah pada khususnya, globalisasi adalah reaslitas 

yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan 

dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar 

global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan dan juga menyebabkan persaingan 

di pasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang-barang 

impor. Selain itu, perdangangan bebas juga memunculkan non-tarif bariers 

seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling,  HACCP dan lain-lain, 

yang dapat mengganggu perdagangan luar negeri kita. 

Dalam konteks relasi yang seimbang antara negara maju dan negara 

sedang berkembang, bagaimana pun sulit diharapkan efek globalisasi akan 

dapat netral dan apalagi menguntungkan negara sedang berkembang, tidak 

terkecuali di indonesia. Perkembangan ekonomi global dan upaya yang 

dilakukan lembaga-lembaga besar dalam proses globalisasi telah menjatuhkan 

negara-negara yang sedang kesulitan yang seharusnya mereka bantu, karena di 

balik itu pertimbangan yang dipakai para perumus kebijakan global ternyata lebih 

banyak pertimbangan politis daripada pertimbangan yang benar-benar objektif. 

Dalam konteks ini, daerah harus mampu menyesuaikan diri terhadap era 

globalisasi dan perdangan bebas. Daerah harus meningkatkan daya saingnya di 

segala aspek kehidupan, tanpa adanya daya saing, daerah hanya akan menjadi 

penonton di negeri sendiri, sektor-sektor ekonomi lokal akan terhempas oleh 

kekuatan ekonomi pesaing.  

 

 

5.2.4 Ketahanan Pangan 
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Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah, ancaman krisis 

pangan cenderung makin nyata ketika dikaitkan dengan persoalan 

kependudukan. Seperti diketahui, bahwa pertumbuhan penduduk cenderung 

mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. 

Hal ini berarti krisis pangan akan benar-benar terjadi jika tidak ada upaya-upaya 

yang serius untuk memperbaiki struktur produksi pangan. 

Perkembangan industri yang terkonsentrasi di wilayah urban dan 

kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana kehidupan, menyebabkan lahan 

produktif semakin berkurang. Disisi lain, permasalahan yang harus dihadapi 

petani adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan margin keuntungan yang 

semakin menipis, sehingga nilai tukar petani menjadi rendah, hal ini antara lain 

yang menyebabkan gairah petani bercocok-tanam mengalami kelesuan, dan 

pada akhirnya profesi petani semakin tidak menarik untuk menjadi tumpuan mata 

pencaharian. 

Secara garis besar kelemahan sektor pertanian di tingkat nasional maupun 

di daerah yang dapat menyebabkan terjadinyanya ancaman krisis pangan,  

antara lain: (1) terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, 

permukiman dan pusat perkotaan; (2) rendahnya nilai tukar pertanian dengan 

lingkanges antara sektor pertanian dan industri yang cenderung bersifat 

asimetris; (3) lemahnya tata niaga sektor pertanian dan panjangnya rantai 

distribusi produk pertanian yang menyebabkan pemasaran menjadi inefisien dan 

merugikan petani; (4) kurang berkembangnya aspek kelembagaan yang 

mendukung pengembangan sektor pertanian, (5) mutu produk pertanian belum 

terstandarisasi dan kemasan produk yang tidak market friendly, (6) kualitas bibit, 

benih dan teknologi pertanian yang masih rendah serta penerapan teknologi 

yang masih terbatas, dan (7) kurangnya sarana dan prasarana wilayah 

pendukung pengembangan system agrobisnis (8) ketersediaan pupuk anorganik 

dan kecenderungan pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan serta 

rendahnya pupuk organik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, kewaspadaan pangan dan gizi merupakan 

upaya yang bersifat prefentif dan berkesinambungan, meliputi kegiatan yang 

mewaspadai timbulnya kerawanan pangan dan gizi, kelaparan, keamanan dan 

mutu pangan, serta merumuskan langkah-langkah antisipasi dan 

penanggulangannya. Oleh karena itu, ke depan ketahanan pangan menjadi 
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faktor utama di dalam mencukupi pangan dan gizi masyarakat. Ketahanan 

pangan  mencakup 4 kondisi yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) 

stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari 

tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; serta (4) 

kualitas/keamanan pangan. 

 
5.2.5 Reformasi Birokrasi 

Keempat isu strategis yang telah disebutkan sebelumnya tidak akan dapat 

ditindaklanjuti tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) dan terus dioptimalkan. Terbitnya Undang-undang nomor 32 tahun 

2004 serta diperbarui lagi dengan Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang 

otonomi daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan 

perannya dalam menyongsong pembangunan daerah yang lebih memperhatikan 

potensi dan keunggulan lokal. Semangat otonomi daerah salah satunya adalah 

perbaikan kinerja birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas 

pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, isu strategis yang mencakup 

reformasi birokrasi menjadi krusial guna mengimplementasikan rencana 

pembangunan melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang menyeluruh 

(komprehensif) baik meliputi sistem administrasi pemerintahan, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan Teknologi informasi yang 

dikenal sebagai electronic government (E-Government) dalam sektor publik. 

 Setelah diidentifikasi isu strategis sebagaimana dijelaskan di atas, 

kemudian masing-masing isu diberikan bobot. Dalam menentukan pembobotan 

dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu 

strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang 

paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. 

Sehingga Kabupaten Lumajang menetapkan kriteria skor dan bobot isu strategis 

dalam table dibawah ini. 
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Tabel 5.4.  
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis 

No Isu Strategis Total Skor 

1. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan 20 

2. Kesenjangan Sosial, Kemiskinan, Pengangguran, dan 

Kualitas SDM 

20 

3. Peningkatan Daya Saing dalam era globalisasi dan 

perdagangan bebas 

20 

4. Ketahanan Pangan 20 

5. Reformasi Birokrasi 10 
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BAB VI 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS  

 

6.1. Landasan Filosofis 

Secara filosofis, terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan 

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yakni demokrasi dan kesejahteraan. 

Peraturan daerah sendiri secara filosofis mendasarkan pada Pancasila yang bertujuan 

mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan demokrasi 

memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen politik di tingkat lokal yang secara 

agregat akan menyumbang terhadap kondisi politik secara nasional sebagai elemen 

dasar menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, serta mempercepat 

terwujudnya masyarakat madani. Sedangkan tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pe-

merintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan 

pelayanan publik secara efektif efisien ekonomis, akuntabel dan partisipatif.  

Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunannya berdasarkan fungsi dan 

peran pemerintah yang secara umum terdiri dari 3 hal yakni: (1) sebagai pengalokasi 

sumber daya yang dimiliki bagi pembangunan, (2) penciptaan stabilisasi ekonomi melalui 

kebijakan fiskal dan moneter serta (3) sebagai pendistribusi sumber daya. Ketiga fungsi 

pemerintah tersebut sepenuhnya digunakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional 

dalam pembangunan.  

Pembangunan masyarakat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tercantum dalam 

PembukaanUUD 1945 diselenggarakan dengan seksama, efektif, efisien, dan terpadu. 

Tujuan pembentukan NegaraKesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah untuk (1) Melindungisegenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan 

kehidupan bangsa; dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia. (Suzetta, 2007)1 

                                                           
1
 “Perencanaan Pembangunan Indonesia” olehPaskahSuzetta, Kamis 22 Maret 2007 

diaksesdarihttp://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=212. 

http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=212
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Untuk menjalankan peran dan fungsi tersebut pemerintah daerah menyusun 

dokumen perencanaannya yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 2 

Permendagri   Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Ruang lingkup perencanaan 

pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas: 

a. RPJPD; 

b. RPJMD; 

c. Renstra SKPD; 

d. RKPD; dan 

e. Renja SKPD. 

 

6.2. Landasan Sosiologis 

Peraturan pemerintah dibuat harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi dan modal 

sosial masyarakat, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga aspek 

formil dan materiilnya dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dokumen 

perencanaan RPJPD Kabupaten Lumajang disusun menekankan pada keterlibatan 

masyarakat secara aktif dalam pembangunan melalui proses pemberdayaan rakyat. 

Strategi pembangunan daerah dilakukan melalui dual track strategy. Dimana disatu sisi 

berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan (inclusive 

growth) terutama melalui pengembangan agroindustri. Disisi lain pembangunan daerah 

diupayakan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas 

pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan, secara 

merata, berkualitas, dan berkeadilan, melalui keberpihakkan kepada rakyat miskin (pro-

poor) untuk menuju Kabupaten Lumajang makmur dan bermartabat. 
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6.3. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Rancangan 

Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Lumajang mempunyai landasan hukum yang kuat 

untuk diberlakukan. Landasan ini akan menguatkan kepastian dan penegakan hukum 

dalam mewujudkan fungsi-fungsinya dengan mengakui dan menghormati hak, norma dan 

nilai  masyarakat maupun hak-hak tradisionalnya, demi mewujudkan kesejahteraan 

rakyatyang berkeadilan sosial. 

 

Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan 

Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut: 

 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas 

Undang–Undang Nomor  2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32)); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi  Tahun 2011-2031. 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 

2015-2019. 
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BAB VII 

VISI DAN MISI DAERAH  

 

7.1. Visi 

Visi adalah sebuah kehendak luhur atau suatu angan-angan luhur tentang arah 

dan tujuan dari suatu entitas. Apabila dikaitkan dengan suatu pemerintahan, maka visi 

adalah angan-angan luhur dari entitas pemerintahan tentang arah dan tujuan dari 

kepemerintahan. Dengan didasari semangat Sasanti Kabupaten Lumajang “Amreta 

Brata Wira Bhakti“, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan 

kesatria yang penuh pengabdian, dengan berpijak pada kondisi Kabupaten Lumajang 

saat ini, memperhitungkan tantangan dan potensi dalam 20 tahun mendatang, serta 

memperhatikan Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 dan Visi Pembangunan 

Daerah Provinsi 2005-2015, maka Visi Pembangunan Kabupaten Lumajang 2005–

2025 adalah: 

“Kabupaten Lumajang yang Makmur, Sejahtera, dan 

Bermartabat” 

Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang 2005 - 2025 dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mencapai tujuan 

pembangunan ini, Visi Pembangunan Kabupaten Lumajang dijadikan pijakan sekaligus 

tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lumajang. 

 Kabupaten Lumajang yang Makmur memiliki arti bahwa setiap kegiatan 

perekonomian dan pemerintahan dapat dilakukan secara efisien dan efektif, 

mampu mewujudkan kemakmuran bersama yang tercermin pada tingkat 

pendapatan dan pembagiannya. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada 

tingkat  pemerintahan, masyarakat maupun swasta, dilakukan atas dasar 

efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas 

yang tinggi.  

 Kabupaten Lumajang yang Sejahtera memiliki arti bahwa prinsip 

kesejahteraan harus menjadi landasan sekaligus tujuan utama dari 

pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Lumajang. Hal ini 
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bemakna, setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan 

pembangunan di Kabupaten Lumajang harus bisa menciptakan masyarakat 

Kabupaten Lumajang yang sejahtera secara materiil dan non-materiil. Semua 

rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf 

kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, 

pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak 

politik; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. 

masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah terpenuhi seluruh 

kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting 

bagi masyarakat di wilayah lainnya. 

 Kabupaten Lumajang yang Bermartabat merupakan  suatu nilai tertinggi di 

dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Martabat memiliki arti konsep 

moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai 

pribadi. Masyarakat lumajang yang agamis senantiasa tercermin di dalam 

perilaku kehidupan sehari-hari. Selain itu, nilai-nilai budaya lokal yang berakar 

di dalam kehidupan masyarakat berpadu dalam cipta, rasa, karsa, dan karya. 

Nilai-nilai agama dan budaya lokal senantiasa menjiwai setiap perilaku 

masyarakat dan pemerintah serta mampu membentuk kebersamaan dalam 

menjalankan proses pembangunan di segala aspek kehidupan. Sendi-sendi 

moral dalam kehidupan menjadi nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, 

bernegara dan berbangsa. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang 

memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat 

dengan daerah lain.  

Adapun dalam penyusunan visi, tentunya dirumuskan berdasarkan masalah-

masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Lumajang.  

Tabel 7.1 
Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Lumajang 

No. Masalah Utama Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi 

1. Geomorfologi dan lingkungan hidup 1. Kabupaten 
Lumajang yang 
Makmur 

2. Kabupaten 
Lumajang yang 
Sejahtera 

3. Kabupaten 
Lumajang yang 
Bermartabat 

Kabupaten Lumajang 
yang Makmur, Sejahtera 
dan Bermartabat 

2. Demografi dan ketenagakerjaan 

3. Kesehatan 

4. Pendidikan 

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

6. Sarana Prasarana 

7. Globalisasi dan Perdagangan 

8. Kemiskinan dan kesenjangan sosial 
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No. Masalah Utama Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi 

9. Sosial, Budaya, dan Politik 

10. Pemerintahan 

Selain itu, pernyataan visi dari Kabupaten Lumajang pada dasarnya telah 

menguraikan pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan 

merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.  

Tabel 7.2  
Penyusunan Penjelasan Visi RPJPD Kabupaten Lumajang 

Visi 
Pokok-pokok 

Visi 
Penjelasan Visi 

Kabupaten 

Lumajang yang 

Makmur, Sejahtera 

dan Bermartabat 

Kabupaten 

Lumajang yang 

Makmur 

Setiap kegiatan perekonomian dan pemerintahan dapat 

dilakukan secara efisien dan efektif, mampu 

mewujudkan kemakmuran bersama 

Kabupaten 

Lumajang yang 

Sejahtera 

Prinsip kesejahteraan harus menjadi landasan 

sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan 

pembangunan di wilayah Kabupaten Lumajang. Atau 

dengan kata lain, setiap kegiatan dan produk yang 

dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan harus 

dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara 

materiil dan non-materiil 

Kabupaten 

Lumajang yang 

Bermartabat 

Nilai-nilai agama dan budaya lokal senantiasa menjiwai 

setiap perilaku masyarakat dan pemerintah serta 

mampu membentuk kebersamaan dalam menjalankan 

proses pembangunan di segala aspek kehidupan 

 

7.2. Misi 

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional yang diwujudkan dalam 

bentuk produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi 

yang telah ditetapkan di atas, misi merupakan cerminan segala sesuatu yang akan 

dilaksanakan untuk pencapaian visi. 

Adapun Misi Kabupaten Lumajang 2005-2025 adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berakhlak, dan 

berbudaya adalah memantapkan jati diri masyarakat yang dijiwai oleh nilai-
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nilai agama dan budaya yang berakar di masyarakat, serta menciptakan 

masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang berkualitas.  

2. Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, berlandaskan prinsip-

prinsip good governance adalah pemerintahan yang mengutamakan 

pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme 

aparatur, serta melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, 

transparan, dan partisipatif demi terwujudnya kepemerintahan yang baik 

dengan mengupayakan terbentuknya pemerintahan yang demokratis, 

terwujudnya desentralisasi ekonomi, menjamin kebebasan media, 

memperkuat peran masyarakat sipil, dan mengarahkan setiap program 

pembangunan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat. 

3. Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh berbasis Sektor 

Pertanian, Pariwisata, Industri, pedagangan dan jasa yang Berkualitas 

adalah mewujudkan peningkatan perekonomian daerah yang kokoh, dimana 

didukung oleh sektor Pertanian yang kuat, pelayanan Jasa Pariwisata 

berkembang yang didukung oleh sektor industri yang berbasis pada industri 

mikro, kecil dan menengah yang kuat, serta penguatan kepada kelembagaan 

dan usaha perdagangan dan jasa sebagai wadah penyediaan pelayanan dan 

distribusi hasil bumi daerah. 

4. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas adalah mewujudkan 

jaringan infrastruktur daerah yang handal dan terintegrasi sebagai upaya 

mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi, mendorong 

kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang mampu membawa dampak pengurangan tingkat kemiskinan 

dan pengangguran. 

5. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerataan 

pembangunan adalah menyelenggarakan pembangunan ekonomi di seluruh 

wilayah  Kabupaten Lumajang dengan tetap mengedapankan kelestarian 

lingkungan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

materiil dan non-materiil serta terjaminya pemenuhan kebutuhan dasar bagi 

generasi saat ini dan generasi yang akan datang.  

Perumusan misi Kabupaten Lumajang telah mengacu pada permasalahan pokok 

yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Proses perumusan Misi Kabupaten 

Lumajang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 7.3  
Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Lumajang 

No. Masalah Utama 
Pernyataan 

Visi 
Masalah Pokok Misi 

1. Geomorfologi dan 

lingkungan hidup 

Kabupaten 

Lumajang 

yang Sejahtera 

Kawasan lindung dan 

kawasan terbuka 

hijau mulai berkurang 

Mewujudkan masyarakat 

yang sejahtera melalui 

pemerataan 

pembangunan 

2. Demografi dan 

ketenagakerjaan 

Kabupaten 

Lumajang 

yang Sejahtera 

Tingkat 

pengangguran yang 

relative cukup tinggi 

dan terkonsentrasi 

Menciptakan Sumber 

Daya Manusia yang 

berkualitas, berakhlak, 

dan berbudaya 

3. Kesehatan Kabupaten 

Lumajang 

yang Makmur 

Tingkat kesehatan 

dan layanan 

kesehatan masih 

rendah 

Menciptakan Sumber 

Daya Manusia yang 

berkualitas, berakhlak, 

dan berbudaya 

4. Pendidikan Kabupaten 

Lumajang 

yang Makmur 

Tingkat pendidikan 

dan layanan 

pendidikan masih 

rendah 

Menciptakan Sumber 

Daya Manusia yang 

berkualitas, berakhlak, 

dan berbudaya 

5. Ekonomi dan 

Sumber Daya 

Alam 

Kabupaten 

Lumajang 

yang Sejahtera 

Struktur 

perekonomian masih 

bertumpu pada sektor 

primer (pertanian) 

Mewujudkan 

perekonomian daerah 

yang kokoh berbasis 

Sektor Pertanian, 

Pariwisata, Industri, 

pedagangan dan jasa 

yang Berkualitas 

6. Sarana Prasarana Kabupaten 

Lumajang 

yang Sejahtera 

Infrastruktur yang 

masih kurang dan 

terbatas 

Meningkatkan infrastruktur 

daerah yang berkualitas 

7. Globalisasi dan 

Perdagangan 

Kabupaten 

Lumajang 

yang Makmur 

Industri berkembang 

sangat lambat 

Mewujudkan 

perekonomian daerah 

yang kokoh berbasis 

Sektor Pertanian, 

Pariwisata, Industri, 

pedagangan dan jasa 

yang Berkualitas 

8. Kemiskinan dan 

kesenjangan 

sosial 

Kabupaten 

Lumajang 

yang Sejahtera 

Tingkat kemiskinan 

yang masih cukup 

tinggi 

Mewujudkan masyarakat 

yang sejahtera melalui 

pemerataan 

pembangunan 

9. Sosial, Budaya, 

dan Politik 

Kabupaten 

Lumajang 

yang 

Bermartabat 

Nilai-nilai agama dan 

budaya mulai 

terreduksi 

Menciptakan Sumber 

Daya Manusia yang 

berkualitas, berakhlak, 

dan berbudaya 

10. Pemerintahan Kabupaten 

Lumajang 

Kinerja aparatur 

pemerintahan yang 

Mewujudkan 

pemerintahan yang 
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No. Masalah Utama 
Pernyataan 

Visi 
Masalah Pokok Misi 

yang Makmur belum maksimal 

(Prinsip-prinsip good 

governance) 

berkualitas, berlandaskan 

prinsip-prinsip good 

governance 

 

Misi merupakan penjabaran dari visi, pada uraian berikut ini akan disampaikan 

urutan secara sitematis pencapaian visi melalui misi-misi yang telah disampaikan.  

Kabupaten Lumajang yang Makmur akan dapat terwujud jika didukung oleh 

moral dan etika masyarakat serta aparatur daerah yang mulia. Moral dan etika yang 

mulia ini akan dapat tercapai jika nilai-nilai agama dan budaya dipahami dan 

diimplementasikan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat maupun 

aparat pemerintahan. Nilai kemakmuran daerah akan dapat dimiliki oleh Kabupaten 

Lumajang jika dididukung pula oleh pemerintahan yang baik dengan berlandaskan 

prinsip-prinsip good governance, kualitas sumberdaya manusia yang handal, dan 

perekonomian daerah yang kokoh serta didukung pula oleh infrastruktur daerah yang 

berkualitas. 

Kabupaten Lumajang yang sejahtera akan terwujud jika didukung oleh unsur 

daya saing daerah. Daya saing daerah akan mendorong pemerataan pembangunan di 

seluruh wilayah Kabupaten Lumajang sehingga masyarakat akan terpenuhi hak-hak 

dasarnya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, 

Kabupaten Lumajang yang sejahtera juga memberikan garansi bagi kesejahteraan 

generasi di masa yang akan datang melalui pembangunan yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan.    

Kabupaten Lumajang yang bermartabat akan terwujud jika perilaku kehidupan 

masyarakat dan pemerintah senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai agama dan budaya 

sehingga terbentuk masyarakat dan pemerintahan yang memiliki moral, etika, dan 

akhlak yang mulia. Di samping itu, dengan terwujudnya daya saing yang mampu 

mendorong ke arah kesejahteraan bersama akan lebih mengangkat martabat 

Kabupaten Lumajang di tingkat regional, nasional maupun internasional.  

Tabel 7.4 Perumusan Penjelasan Misi RPJPD Kabupaten Lumajang 

Pernyataan Visi Misi Penjelasan Misi 

Mewujudkan 

masyarakat yang 

sejahtera melalui 

pemerataan 

Menciptakan Sumber 

Daya Manusia yang 

berkualitas, berakhlak, 

dan berbudaya 

Memantapkan jati diri masyarakat yang 

dijiwai oleh nilai-nilai agama dan budaya 

yang berakar di masyarakat, serta 

menciptakan masyarakat yang sehat dan 
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Pernyataan Visi Misi Penjelasan Misi 

pembangunan berpendidikan yang berkualitas 

Mewujudkan 

pemerintahan yang 

berkualitas, berlandaskan 

prinsip-prinsip good 

governance 

Pemerintahan yang mengutamakan 

pelayanan kepada masyarakat dengan 

meningkatkan profesionalisme aparatur, 

serta melakukan penyelenggaraan 

pemerintahan yang akuntabel, transparan, 

dan partisipatif dan demokratis demi 

terwujudnya kepemerintahan yang baik  

Mewujudkan 

perekonomian daerah 

yang kokoh berbasis 

Sektor Pertanian, 

Pariwisata, Industri, 

pedagangan dan jasa 

yang Berkualitas 

Mewujudkan peningkatan perekonomian 

daerah yang kokoh, dimana didukung oleh 

sektor Pertanian, Jasa Pariwisata, sektor 

industri berbasis UMKM, serta sektor 

perdagangan 

Meningkatkan 

infrastruktur daerah yang 

berkualitas 

Mewujudkan jaringan infrastruktur daerah 

yang handal dan terintegrasi sebagai upaya 

mendorong pemerataan pembangunan 

Mewujudkan masyarakat 

yang sejahtera melalui 

pemerataan 

pembangunan 

Menyelenggarakan pembangunan ekonomi 

di seluruh wilayah  Kabupaten Lumajang 

dengan tetap mengedapankan kelestarian 

lingkungan sebagai upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara materiil 

dan non-materiil 

 

7.3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka 

menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 

pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, 

kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas. 

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) 

tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan 

dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin 

dicapai dimasa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan 

nasional dan Provinsi JawaTimur. 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Tuban dari 

masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu 

indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan 

pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator 
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kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target). 

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Tuban, perlu 

ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu 

lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan 

arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sementara sasaran 

merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Tabel 

5.1. berikut menggambarkan hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021. 

Tabel 7.5 Perumusan Tujuan dan Sasaran RPJPD Kabupaten Lumajang 

NO MISI TUJUAN SASARAN 

1 

Menciptakan Sumber 
Daya Manusia yang 
berkualitas, berakhlak, 
dan berbudaya 

Mewujudkan  kualitas sumber 
daya manusia yang merata 
dan berkeadilan, Mempercepat 
dan memperluas 
penanggulangan masalah 
sosial 

Terwujudnya sumber 
daya manusia yang 
berkualitas, berakhlak, 
dan berbudaya 

2 

Mewujudkan 
pemerintahan yang 
berkualitas, berlandaskan 
prinsip-prinsip good 
governance 

Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang berkualitas 
berdasarkan prinsip-prinsip 
good governance 

Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang 
berkualitas berdasarkan 
prinsip-prinsip good 
governance 

3 

Mewujudkan 
perekonomian daerah 
yang kokoh berbasis 
Sektor Pertanian, 
Pariwisata, Industri, 
pedagangan dan jasa 
yang Berkualitas 

Peningkatan ekonomi lokal 
yang tangguh berbasis sektor 
pertanian, pariwisata, industri, 
perdagangan, dan jasa yang 
berkualitas.  

Meningkatnya 
perekonomian lokal 
yang tangguh berbasis 
sektor pertanian, 
pariwisata, industri, 
perdagangan, dan jasa 
yang berkualitas 

4 
Meningkatkan 
infrastruktur daerah yang 
berkualitas 

Peningkatan infrastruktur 
daerah yang berkualitas untuk 
menunjang pemerataan 
pembangunan 

Meningkatnya 
infrastruktur daerah 
yang berkualitas untuk 
menunjang pemerataan 
pembangunan 

5 

Mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera melalui 
pemerataan 
pembangunan 

Menciptakan masyarakat yang 
sejahtera melalui pemerataan 
pembangunan 

Terciptanya masyarakat 
yang sejahtera melalui 
pemerataan 
pembangunan 
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BAB VIII 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

 

8.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah  

Sasaran pokok yang disampaikan merupakan arahan-arahan umum untuk 

menunjang perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lumajang 20 tahun ke 

depan. Untuk memudahkan dalam mengaplikasikan sasaran pokok dan mampu 

menjangkau segenap aspek kehidupan, maka sasaran pokok di Kabupaten Lumajang 

20 tahun ke depan diarahkan pada arah-arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:  

8.1.1. Sasaran Pokok Misi Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, 

berakhlak, dan Berbudaya 

 

1. Pembangunan Kehidupan Beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi 

dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, 

serta pembentukan akhlak mulia, memupuk etos kerja dalam berbagai 

organisasi. 

Arah Kebijakan Pembangunan terhadap arah kebijakan pembangunan yang 

dimaksud meliputi: 

a. Peningkatan dan pemantapan kualitas kerukunan intern dan antar umat 

beragama, serta umat beragama dengan pemerintah. 

b. Peningkatan dan pemantapan kualitas pelayanan kehidupan beragama 

melalui pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah. 

c. Peningkatan dan pemantapan kualitas pendidikan beragama dan 

keagamaan pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. 

d. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan. 

2. Pengembangan Budaya diarahkan untuk memantapkan jati diri masyarakat. 

Jati diri merupakan kombinasi antara nilai luhur seperti religiusitas, 

kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal, seperti etos 

kerja, dan disiplin serta bertika. Pembangunan jati diri bangsa tersebut 

dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya 

bangsa dan budaya lokal yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan 

nilai modern yang membangun.  

Arah kebijakan pembangunan yang dimaksud meliputi: 
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a. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada 

masyarakat, khususnya generasi muda. 

b. Pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai aset pendidikan dan 

ilmu pengetahuan. 

c. Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional. 

d. Peningkatan dan pengembangan publikasi, sosialisasi apresiasi seni 

budaya. 

e. Pengembangan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat. 

3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat diarahkan pada terwujudnya 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh kualitas 

infrastruktur dan tenaga kesehatan yang memadai, serta budaya hidup sehat. 

Arah kebijakan pembangunan kesehatan yang dimaksud meliputi: 

a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang 

berkualitas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. 

b. Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan 

terjangkau pada setiap strata pelayanan. 

c. Pembangunan sistem jaminan kesehatan daerah. 

d. Pengembangan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan. 

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana  pelayanan 

kesehatan. 

f. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. 

g. Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat. 

4. Peningkatan Pendidikan Masyarakat diarahkan pada peningkatan akses 

masyarakat terhadap dunia pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi 

pendidikan, serta pemerataan pendidikan.  

Arah kebijakan peningkatan pendidikan yang dimaksud meliputi: 

1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan 

Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan 

menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif oleh seluruh komponen 

melalui: 

a. Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan 

profesionalisme yang bermuara pada peningkatan kualitas 

kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana kualitas pembelajaran; 
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b. Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non 

formal untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki 

dunia kerja (market friendly); 

c. Meningkatkan layanan pendidikan keterampilan bagi Anak Luar 

Biasa agar dapat hidup mandiri. 

d. Mengintrodusir model sekolah unggulan di setiap kecamatan yang 

ada di wilayah Kabupaten Lumajang.  

2. Pemerataan Pendidikan 

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu dengan: 

a. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun; 

b. Peningkatan sarana prasarana pendidikan; 

c. Peningkatan  pelayanan Pendidikan Luar Sekolah; 

d. Peningkatan akses pendidikan formal yang terjangkau. 

5. Pembangunan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan 

Gender diarahkan pada pembentukan karakter pemuda yang ulet, sehat, 

berjiwa wirausaha, dan beretika. Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk 

membentuk keluarga sehat dan harmonis serta memiliki kemampuan ekonomi 

sehingga kesetaraan gender dapat terwujud. 

Arah kebijakan pembangunan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan 

kesetaraan gender tersebut meliputi: 

a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan pemuda. 

b. Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi 

pemuda. 

c. Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara 

terpadu dan berkelanjutan. 

d. Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olah raga. 

e. Peningkatan kesetaraan dan keadilan jender dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. 

f. Pencegahan trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

g. Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan. 
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8.1.2 Sasaran Pokok Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas 

Berlandaskan Prinsip-prinsip Good Governance 

 

1. Penerapan Good Governance dalam Pemerintahan diarahkan untuk 

pencipataan tata kelola kepemerintahan yang demokratis, akuntabel, 

transparan dan partisipatif dan didukung oleh sumberdaya aparatur yang 

profesional. 

Arah kebijakan pembangunan tersebut meliputi: 

a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah serta 

kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;  

b. Peningkatan kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan 

peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih 

efisien dan efektif;  

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja dalam 

rangka memberikan  pelayanan yang baik kepada masyarakat;  

d. Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui 

pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;  

e. Peningkatan kesejahteraan aparatur daerah melalui pola renumerasi 

berbasis sistem kinerja baik individual maupun instansi;  

f. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, 

demokratis, dinamis dan bertanggung jawab;  

g. Mempertahankan netralitas birokrasi dalam kehidupan politik;  

h. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan 

e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, 

pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah; dan  

i. Terwujudnya pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan 

prima. 

j. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, 

perencanaan partisipatif, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 

daerah melalui mekanisme yang berlaku.  

2. Penegakkan Hukum diarahkan untuk mewujudkan ketertiban sosial yang 

dilakukan melalui penegakan supremasi hukum yang adil, konsisten, 

konsekuen, aspiratif, dan tidak diskriminatif. Disamping itu, pembangunan 

hukum di arahkan juga pada terwujudnya konstruksi hukum yang memberi 
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peluang bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan negara 

berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusionalisme, hak-hak asasi 

manusia, dan hukum yang berkeadilan. 

Arah kebijakan pembangunan tersebut meliputi: 

a. Perencanaan produk hukum yang konstruktif sesuai hirarki perundang-

undangan dan kearifan lokal; 

b. Penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum; 

c. Pengembangan jaringan advokasi hukum pada masyarakat. 

d. Pengembangan akses masyarakat terhadap lembaga hukum dan 

peradilan; 

e. Penegakan supremasi hukum; 

f. Penghormatan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam 

pengelolaan pemerintahan; 

g. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat 

sehingga tercipta ketertiban masyarakat. 

3. Penataan Kehidupan politik diarahkan untuk penyempurnaan struktur politik 

yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi, pencerdasan politik 

masyarakat, komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan 

media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat 

setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing. 

Arah kebijakan pembangunan penataan kehidupan politik, meliputi: 

a. Peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih 

terbuka bagi para pejabat politik dan publik; 

b. Mewujudkan kebebasan pers yang bertanggungjawab dan terlembaga 

serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol 

jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis;  

c. Pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya 

media-media massa lokal yang independen; 

d. Peningkatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu 

menghubungkan seluruh link informasi yang ada di wilayah Kabupaten 

Lumajang untuk memudahkan proses sosialisasi dan trasparansi 

kebijakan; 

e. Penguatan masyarakat sipil dan partai politik dalam proses kebijakan 

politik. 
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8.1.3. Sasaran Pokok Misi Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh berbasis 

Pertanian, Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Jasa 

 

1. Revitalisasi Pertanian diarahkan pada pencapaian ketahanan pangan, 

peningkatan produksi pertanian, sarana dan prasarana, kelembagaan petani, 

pendapatan petani, dan informasi pertanian. 

Arah kebijakan pembangunan terhadap revitalisasi pertanian meliputi: 

a. Peningkatan peran swasta, khususnya lembaga permodalan formal untuk 

meningkatkan porsi kreditnya bagi usaha pertanian dan agribisnis, 

dengan syarat-syarat dan proses administrasi yang cepat, murah, dan 

mudah.      

b. Peningkatan standarisasi semua produk hasil pertanian melalui 

standarisasi GAP  (good agriculture practise).  

c. Peningkatan peran swasta dalam program-program kemitraan di sektor 

pertanian.   

d. Peningkatan ketersedian input produksi pertanian baik dari segi harga 

maupun kecukupan input. 

e. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian  

f. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian yang merata di 

seluruh wilayah. 

g. Peningkatan kelembagaan petani sehingga petani memiliki nilai tawar 

yang lebih tinggi. 

h. Pengembangan berbagai skim pembiayaan untuk pertanian yang mudah 

diakses oleh petani, misalnya meningkatkan dan memperluas 

pelaksanaan sistem resi gudang. 

i. Pengembangan Sistem informasi pertanian, dimana diarahkan pada 

pembangunan sistem informasi hulu-hilir yang meliputi sarana dan 

prasarana, produksi, informasi proses produksi, informasi distribusi, dan 

informasi pengolahan serta informasi pasar. 

2. Peningkatan Investasi dan Perdagangan diarahkan untuk meningkatkan 

iklim investasi dan menjamin kepastian usaha yang semakin kondusif 

dengan mendorong terwujudnya kepercayaan masyarakat baik domestik 

maupun internasional terhadap kehidupan ekonomi Kabupaten Lumajang 

dengan mengembangkan kebijakan investasi dan perdagangan yang ramah 
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pasar dan didukung oleh infrastruktur ekonomi yang baik, serta 

penyederhanaan sistem pelayanan investasi sehingga dapat menekan high 

cost economy.  

Arah kebijakan pembangunan terhadap peningkatan investasi dan 

perdanganngan meliputi: 

a. Peningkatan dan pemantapan pelayanan perijinan investasi satu pintu 

(one stop service). 

b. Peningkatan dan pemantapan Pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pelayanan investasi dan perijinan. 

c. Peningkatan investasi di bidang pertanian dan agroindustri/agrobisnis. 

d. Peningkatan investasi di bidang industri pengolahan dan perdagangan. 

e. Peningkatan dan Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan 

investasi termasuk infrastuktur pertanian dan pedesaan. 

3. Pengembangan Daya Saing Pariwisata diarahkan untuk mengembangkan 

wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi sehingga potensi wisata alam 

yang besar dapat dimanfaatkan secara optimal dan pengembangan wisata 

budaya dan wista religi dapat memelihara dan melestarikan peninggalan 

budaya, tradisi, dan kesenian yang berkembang di masyarakat. 

Sasaran Pokok pengembangan daya saing pariwisata meliputi: 

a. Pengembangan dan revitalisasi objek wisata di kabupaten Lumajang. 

b. Pengembangan ecotourism 

c. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata. 

d. Pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan religi. 

e. Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu agar tepat sasaran dan 

efisien serta menggalang peran serta masyarakat dengan cara 

memposisikan masyarakat sebagai subyek pengembangan pariwisata, 

sehingga dapat mewujudkan iklim usaha pariwisata yang kooperatif dan 

dinamis. 

f. Optimalisasi promosi dan pengembangan sistem informasi pariwisata. 

g. Pengembangan SDM pariwisata yang kompeten. 

h. Peningkatan dan pemantapan kemitraan pengelolaan pariwisata.  

i. Sinergisitas kebijakan sasaran pokok pengembangan pariwisata antara 

Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur. 
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4. Pengembangan Daya Saing Industri diarahkan peningkatan nilai 

tambah dan produktivitas, berkembangnya agro industri, 

berkembangnya Industri Mikro, Kecil ,dan Menengah (IMKM), dan 

mengembangkan industri yang berorientasi ekspor. 

Arah kebijakan pembangunan untuk pengembangan daya saing industri 

meliputi: 

a. Penguatan dan pemantapan struktur industri yang berbasis Industri Mikro, 

Kecil dan Menengah; 

b. Pengembangan dan pemantapan agroindustri sebagai pendukung sektor 

pertanian; 

c. Pengembangan teknologi tepat guna yang murah, mudah, dan ramah 

lingkungan bagi IMKM; 

d. Penguatan akses permodalan dan pasar bagi IMKM; 

e. Pengembangan industri yang beorientasi ekspor. 

f. Sinergisitas kebijakan jangka panjang pengembangan urusan UMKM 

antara Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur. 

5. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah diarahkan pada 

kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah 

dengan menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan 

mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan.  

Arah kebijakan pembangunan untuk peningkatan kemampuan keuangan 

daerah meliputi: 

a. Optimalisasi PAD dengan mengefektifkan pengawasan terhadap sumber-

sumber PAD dan instansi pengelola PAD; 

b. Peningkatan efektifitas belanja pemerintah daerah; 

c. Peningkatan dan pemantapan peran swasta dalam pembiayaan 

pembangunan melalui CSR; 

d. Peningkatan dan pemantapan program-program partnership dalam 

pembiayaan dan pengelolaan pariwisata, pertanian, dan industri; 

e. Mengembangkan aset-aset daerah (BUMD) sebagai motor penerimaan 

daerah. 
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6. Pemberdayaan UMKM dan Perkoperasian diarahkan pada produktivitas 

nilai tambah Usaha mikro,  kecil dan menengah serta perkoperasian sebagai 

pendukung sector pengungkit yaitu pertanian, pariwisata dan industri. 

Arah kebijakan pembangunan untuk pemberdayaan UMKM dan 

perkoperasian meliputi: 

a. Penguatan dan Pemantapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta 

Perkoperasian  

b. Pengembangan UMKM dan Perkoperasian  

c. Pembinaan dan Penyuluhan serta penguatan kewirausahaan UMKM 

d. Peningkatan Permodalan dan pemasaran produksi UMKM, serta 

peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar  

e. Peningkatan pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi  

f. Mengambangkan koperasi dengan memperkuat kelembagaan dan fungsi 

koperasi  

7. Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam  diarahkan pada 

pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi dengan tetap 

memperhatikan kelestariannya.   

Arah kebijakan pembangunan terhadap pendayagunaan dan pelestarian 

sumber daya alam tersebut meliputi: 

a. Pengelolaan dan pelestarian sumber daya air untuk kepentingan rumah 

tangga, sektor pertanian, dan industri; 

b. Pengeloaan dan pelestarian sumber daya alam untuk pengembangan 

pariwisata. 

c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya galian dan tambang dengan tetap 

memperhatikan kelestaian lingkungan; 

d. Pemanfaatan hutan sebagai obyek wisata dan sekaligus sebagai hutan 

produksi bagi sektor industri.  

8.1.4. Sasaran Pokok Misi Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas 

1. Pembangunan Infrastrukur Transportasi yang Terintegrasi diarahkan 

penyediaan jasa transportasi yang mampu mendorong pemerataan 

pembangunan dan melayani kebutuhan masyarakat luas, melancarkan 

mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-

sektor ekonomi. 



 

VIII - 10 
 

Arah kebijakan pembangunan terhadap pembangunan infrastruktur 

transportasi yang terintegrasi meliputi:  

a. Pembangunan dan pemantapan jaringan transportasi berbasis zona–

zona ekonomi.  

b. Pembangunan dan pemantapan sistem jaringan jalan yang mendukung 

Kawasan Strategis. 

c. Penanganan dan pemantapan ruas jalan dengan mengutamakan 

pemeliharaan rutin dan berkala. 

d. Peningkatan dan pemantapan daya dukung dan kapasitas jalan dan 

jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan kendaraan bermotor. 

e. Peningkatan dan pemantapan partispasi pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam pembangunan Jalur Lintas Selatan. 

f. Pengembangan terminal agribis sebagai upaya peningkatan pemasaran 

produk pertanian.  

g. Pengembangan dan pemantapan sikap profesionalisme dan kemandirian 

institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan. 

h. Peningkatandan pemantapan peran serta aktif masyarakat dan swasta 

untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan. 

2. Peningkatan Pasokan Energi dan Air Bersih diarahkan pada terjaminnya 

ketersediaan energi listrik dan air bersih untuk kepentingan industri, rumah 

tangga, dan kepentingan sektor ekonomi lainnya serta mampu menjangkau 

seluruh wilayah dan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan energi 

listrik dan air bersih mejadi lebih mudah. 

Arah kebijakan pembangunan terhadap peningkatan pasokan energy dan air 

bersih meliputi: 

a. Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air 

dan kualitas air. 

b. Peniangkatan dan pemantapan Pendayagunaan (pembangunan, 

peningkatan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana sumberdaya air 

untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri) yang 

adil dan mampu menjangkau wilayah yang terpencil. 

c. Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat 

dan paska bencana serta perbaikan manajemen DAS. 
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d. Penataan kelembagaan, keterpaduan dan peningkatan serta pemantapan 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. 

e. Pembangunan, pengembangan dan pendistribusian energi dan 

pengembangan energi altenatif yang ramah lingkungan. 

f. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi bio dan energi terbarukan 

lainnya yang ramah lingkungan serta berasal dari potensi lokal yang 

tersedia dan mampu menjangkau wilayah terpencil. 

3. Pembangunan Fasilitas Publik diarahkan pada penyediaan sarana 

umum bagi masyarakat, seperti taman bermain, ruang terbuka hijau, 

akses terhadap teknologi informasi, sanitasi dan drainase yang 

terintegrasi, fasilitas persampahan, dan fasilitas publik lainnya. 

Arah kebijakan pembangunan terhadap Pembangunan fasilitas public 

meliputi: 

a. Pengembangan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh 

masyarakat; 

b. Penyediaan, penataan dan pengelolaan taman kota, taman bermain, dan 

ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati seluruh masyarakat; 

c. Penyediaan, penataan dan pengelolaan fasilitas persampahan yang 

memadai; 

d. Pembangunan dan pengelolaan sistem sanitasi dan drainase yang 

terpusat. 

 

4. Pengembangan Infrastruktur Penanggulangan Bencana Alam 

diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana yang tahan 

bencana alam dan meminimalkan dampak bencana alam. 

Arah kebijakan pembangunan yang dimaksud meliputi: 

e. Penyediaan, pengembangan, dan pemantapan informasi mitigasi 

bencana; 

f. Standarisasi dan pemantapan bangunan yang tahan gempa; 

g. Pengembangan dan konservasi Daerah Aliran Sungai; 

h. Pembangunan dan pemantapan infrastruktur daerah aliran lahar Gunung 

Semeru. 
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5. Pengembangan Penataan Ruang dan Wilayah diarahkan bagi 

terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Lumajang yang sinergis terkait 

dengan pemanfaatan ruang dan wilayah bagi perkembangan 

perekonomian, pemukiman, dan kelestarian lingkungan. 

Arah kebijakan pembangunan yang dimaksud meliputi: 

a. Perencanaan, evaluasi dan pemantapan tata ruang wilayah dan kawasan 

strategis dengan memperhatikan RTRW Propinsi Jawa Timur dan 

Nasional; 

b. Sinkronisasi dan pemantapan pemanfaatan ruang antara spasial dan 

sektoral; 

c. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian/konversi lahan; 

d. Pengendalian pemanfaatan ruang, terutama terkait penentuan kebijakan 

peraturan zonasi, penetapan insentif-disinsentif, perijinan dan pengenaan 

sanksi. 

8.1.5 Sasaran Pokok Misi Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera melalui 

Pemerataan Pembangunan  

 

1. Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah diarahkan pada 

pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pemerataan pembangunan 

infrastrukur dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terkait dengan 

pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, dan tempat tinggal yang 

memadai. 

Arah kebijakan pembangunan yang dimaksud meliputi: 

a. Pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan dan desa; 

b. Pembangunan infrastruktur dasar yang mampu menjangkau semua 

wilayah; 

c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan non-materiil 

melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

2. Penanggulangan Kemiskinan diarahkan pada pemberantasan 

penyebab-penyebab kemiskinan sehingga dengan pemberantasan 

kriteria kemiskinan, tingkat kemiskinan akan semakin berkurang. 

Arah kebijakan pembangunan  penanggulangan kemiskinan meliputi: 
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a. Pengembangan, fasilitasi dan pemerataan akses layanan perumahan dan 

sanitasi yang layak dan sehat; 

b. Pengembangan dan peningkatan serta pemerataan akses terhadap 

sumber energi dan air bersih bagi masyarakat miskin; 

c. Pengembangan dan pemerataan akses dan jaminan kesehatan bagi 

penduduk miskin. 

d. Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan bagi penduduk miskin, 

dan pengembangan pendidikan gratis bagi penduduk miskin; 

e. Pemberdayaan dan pemantapan ekonomi masyarakat miskin melalui 

BUMDes, koperasi, maupun bentuk usaha ekonomi lainya yang telah 

berkembang di masyarakat. 

3. Pengembangan Ketenagakerjaan dalam Pengurangan Tingkat 

Pengangguran diarahkan pada pembentukan hubungan yang sinergis 

antara pemerintah, industri dan buruh/tenaga kerja serta penciptaan 

tenaga kerja yang mandiri, produkti, kompetitif. 

Arah kebijakan pembangunan yang dimaksud meliputi: 

a. Penciptaan lapangan kerja; 

b. Pengembangan dan pemantapan Balai Latihan Kerja untuk menghasilkan 

tenaga kerja yang memiliki jiwa kewirausahaan, produktif, dan kompetitif; 

c. Peningkatan produktivitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja. 

d. Pengembangan dan pemantapan kurikulum pendidikan formal dan non 

formal yang ramah pasar, artinya terdapat link and match antara 

pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. 

e. Pengembangan dan pemantapan program-program pembangunan padat 

karya.  

4. Pembangunan Kependudukan diarahkan diarahkan pada terwujudnya 

keluarga sejahtera dan keseimbangan daya dukung lingkungan melalui 

pengendalian laju pertumbuhan dan  persebaran penduduk yang 

merata. 

Arah kebijakan pembangunan kependudukan tersebut meliputi: 

a. Pembangunan dan pemantapan keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi. 

b. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk. 
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c. Pengembangan dan pemantapan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil yang tertib dan akurat. 

d. Peningkatan  persebaran penduduk dengan melakukan pembangunan 

yang merata di seluruh wilayah.  

 

8.2. Tahapan dan Prioritas 

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lumajang 2005-2025 

merupakan prioritas pembangunan Daerah, penjabaran dari visi dan misi 

pembangunan Kabupaten Lumajang, selama 20 tahun mendatang. Arah kebijakan 

RPJPD ini dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang dipedomani dalam 

perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode 

berkenaan.  

8.2.1. Periode Pertama (2005-2009) 

Pada periode pertama ini, prioritas pembangunan yang dilaksanakan untuk 

membangun daya saing daerah. Daya saing daerah yang dibangun meliputi 

sumber daya manusia, pemerintahan, perekonomian, dan infrastruktur daerah.  

Di dalam membangun daya saing daerah secara tidak langsung juga 

berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena arah 

kebijakan pembangunan di dalam membangun daya saing merupakan bagian 

dari upaya-upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Atau dengan kata lain, membangun daya saing sama dengan 

membangun kesejateraan masyarakat dan meningkatkan martabat masyarakat 

serta pemerintahan. 

8.2.2 Periode Kedua (2010-2014) 

Pada periode kedua ini, prioritas pembangunan yang dilaksanakan adalah 

peningkatan daya saing daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat meliputi peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan 

sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang 

kondusif serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi. 

Peningkatan perekonomian daerah ini diprioritaskan pada pembangunan bidang 

pertanian, industry dan perdagangan. Disamping itu upaya upaya meningkatkan 

masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan 

yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme 
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aparatur. Selanjutnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui 

peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, 

penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan. 

Pembangunan daya saing masyarakat  dimaksudkan agar masyarakat memiliki 

kemampuan daya saing, maka kesejahteraannya akan mudah dicapai sehingga 

mampu mengangkat martabat masyarakat maupun martabat pemerintah daerah. 

8.2.3 Periode Ketiga (2015-2019) 

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian pembangunan dan sebagai 

keberkelanjutan dari periode pertama dan kedua, maka pembangunan pada 

periode ketiga ini diprioritaskan untuk pemantapan pembangunan di segala 

bidang kehidupan.  

Periode ketiga ini lebih memantapkan daya saing yang meliputi daya saing 

sumberdaya manusia, daya saing pemerintahan, daya saing perekonomian, dan 

daya saing infrastruktur. Pembangunan daya saing ini bersifat multiyears, artinya 

pembangunannya berlangsung selama beberapa tahun. Pembangunan daya 

saing ini merupakan bagian dari upaya mencapai masyarakat yang sejahtera dan 

bermartabat.  

8.2.4. Periode Keempat (2020-2024) 

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan dari 

pembangunan peride pertama, kedua, dan ketiga, maka pada periode keempat 

pembangunan jangka panjang ini diprioritaskan pada perwujudan masyarakat 

yang sejahtera dan bermartabat melalui pemerataan pembangunan di seluruh 

wilayah. 

Selain itu, pembangunan juga diprioritaskan pada pemantapan infrastruktur 

sesuai dengan kebutuhan, perekonomian yang kokoh bebasis pertanian, 

pariwisata dan industri, pelestarian sumberdaya alam, pelestarian budaya, 

pengendalian penduduk, peningkatan PAD, dan penegakkan supremasi hukum 

serta pemantapan demokrasi dan kehidupan politik.   

 

Sasaran pokok  pembangunan  dirinci  berdasarkan  prioritas  masing-masing 

misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode 

RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada  setiap  

periode  lima  tahunan  yang  ditentukan  berdasarkan  pentahapan pembangunan.  
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Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  arah  kebijakan pembangunan  jangka  panjang  

daerah  pada  dasarnya  merupakan  fokus kebijakan  lima  tahunan  yang  memberi  

panduan  pencapaian  indikator  kinerja sasaran pokok.  

Perumusan  sasaran  pokok  dilakukan  dalam  tahapan  lima  tahunan  secara 

lebih  definitif,  berdasarkan  arah  kebijakan  pembangunan.  Arah  kebijakan 

pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok  

harus  dicapai  dari  empat  kemungkinan  tahapan  yang  ada.  Adapun hasil rumusan 

arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 8.1.  
Perumusan Sasaran Pokok Kabupaten Lumajang 

Arah Kebijakan Pembangunan dan 
Sasaran Pokok 

Indikator Target Kinerja Pembangunan 

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode I 

1. Sasaran pokok misi menciptakan SDM 
yang berkualitas, berakhlak, dan 
berbudaya 

2. Sasaran pokok misi mewujudkan 
pemerintahan yang berkualitas 
berlandaskan prinsip-prinsip Good 
Governance 

3. Sasaran pokok misi mewujudkan 
perekonomian yang kokok berbasis 
pertanian, pariwisata, industri, 
perdagangan, dan jasa 

4. Sasaran pokok misi meningkatkan 
infrastruktur daerah yang berkualitas 

5. Sasaran pokok misi mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera melalui 
pemerataan pembangunan 

1. Angka melek huruf 
2. Angka rata-rata lama sekolah 
3. Pendidikan tertinggi ditamatkan  
4. Angka kriminalitas 
5. Intensitas kegiatan lembaga keagamaan dan ormas 
6. Angka partisipasi kasar 
7. Angka partisipasi murni 
8. Angka putus sekolah 
9. Ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah 
10. Laju PDRB sektor pertanian 
11. Sumber-sumber kesejahteraan sosial dari sektor 

publik, swasta, masyarakat 
12. Mencapai nilai minimal B untuk akuntabilitas kinerja 

Pemda Kab Lumajang 
13. Mencapai opini pemeriksaan BPK yaitu Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) 
14. Meningkatnya jumlah regulasi mengenai penataan 

SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, 
perlindungan hak dan kebudayaan, pengelolaan 
lingkungan dan ESDM 

15. Tingkat pencapaian penegakan perda 100% 
16. Terpenuhinya SPM di seluruh SKPD 
17. Pengimplementasian Sistem informasi manajemen 

pemda 
18. Indeks kepuasan masyarakat dengan nilai mutu 

1. Pembangunan kehidupan 
beragama 

2. Peningkatan pendidikan 
masyarakat  

3. Penerapan Good 
Governance dalam 
pemerintahan 

4. Revitalisasi pertanian 
5. Peningkatan kemampuan 

keuangan daerah 
6. Pembangunan fasilitas publik 
7. Pembangunan 

kependudukan 
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Arah Kebijakan Pembangunan dan 
Sasaran Pokok 

Indikator Target Kinerja Pembangunan 

pelayanan minimal B 

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode II 

1. Sasaran pokok misi menciptakan SDM 
yang berkualitas, berakhlak, dan 
berbudaya 

2. Sasaran pokok misi mewujudkan 
pemerintahan yang berkualitas 
berlandaskan prinsip-prinsip Good 
Governance 

3. Sasaran pokok misi mewujudkan 
perekonomian yang kokok berbasis 
pertanian, pariwisata, industri, 
perdagangan, dan jasa 

4. Sasaran pokok misi meningkatkan 
infrastruktur daerah yang berkualitas 

5. Sasaran pokok misi mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera melalui 
pemerataan pembangunan 
 

1. Angka kematian Ibu, bayi dan balita per 100.000 KH 
2. Kasus penyakit menular maupun tidak menular 
3. Persentase gizi buruk balita 
4. Usia harapan hidup 
5. Jumlah penduduk di atas usia 15 tahun yang bekerja 
6. Nilai PMDN dan PMA 
7. Persentase RT pengguna listrik 
8. Jumlah dan jenis produksi listrik 
9. Persentase RT pengguna air bersih  
10. Persentase RT dengan sumber air minum 

terlindungi 
11. Persentase RT bersanitasi 
12. Standar mutu baku air bersih 

1. Peningkatan kesehatan 
masyarakat 

2. Penegakan hukum 
3. Peningkatan investasi dan 

perdagangan 
4. Peningkatan pasokan energy 

dan air bersih 
5. Pengembangan infrastruktur 

penanggulangan bencana 
alam 

6. Pengembangan 
ketenagakerjaan dalam 
pengurangan tingkat 
pengangguran 

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode III 

1. Sasaran pokok misi menciptakan SDM 
yang berkualitas, berakhlak, dan 
berbudaya 

2. Sasaran pokok misi mewujudkan 
pemerintahan yang berkualitas 
berlandaskan prinsip-prinsip Good 
Governance 

3. Sasaran pokok misi mewujudkan 
perekonomian yang kokok berbasis 

1. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri dan sektor 
perdagangan 

2. Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 
3. Panjang jalur kereta api 
4. Jumlah pelabuhan dan dermaga  
5. Jumlah dan kelas bandara 
6. Jumlah, frekuensi dan trayek angkutan penumpang 

dan barang moda transportasi darat, air dan udara 
7. Jumlah terminal penumpang dan atau barang  

1. Pengembangan budaya 
2. Penataan kehidupan politik 
3. Pengembangan daya saing 

pariwisata 
4. Pengembangan daya saing 

industri 
5. Pembangunan infrastruktur 

transportasi yang terintegrasi 
6. Penanggulangan kemiskinan 
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Arah Kebijakan Pembangunan dan 
Sasaran Pokok 

Indikator Target Kinerja Pembangunan 

pertanian, pariwisata, industri, 
perdagangan, dan jasa 

4. Sasaran pokok misi meningkatkan 
infrastruktur daerah yang berkualitas 

5. Sasaran pokok misi mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera melalui 
pemerataan pembangunan 
 

8. Jumlah keluarga sejahtera 
9. Angka kemiskinan 
10. Angka PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraab 

Sosial) 

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode IV 

1. Sasaran pokok misi menciptakan SDM 
yang berkualitas, berakhlak, dan 
berbudaya 

2. Sasaran pokok misi mewujudkan 
pemerintahan yang berkualitas 
berlandaskan prinsip-prinsip Good 
Governance 

3. Sasaran pokok misi mewujudkan 
perekonomian yang kokok berbasis 
pertanian, pariwisata, industri, 
perdagangan, dan jasa 

4. Sasaran pokok misi meningkatkan 
infrastruktur daerah yang berkualitas 

5. Sasaran pokok misi mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera melalui 
pemerataan pembangunan 

1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 
2. Perlindungan anak  
3. Partisipasi pemuda 
4. Jumlah prestasi olahraga 
5. Intensitas gangguan dan degradasi lingkungan pada 

kawasan konservasi dan lindung 
6. Pemanfaatan SDA tanpa ijin/ilegal  
7. Jumlah pelaku UMKM 
8. Pusat kegiatan nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan 

Strategis (PKSN) 
9. Terbentuknya sistem pengelolaan pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa 
10. Terbentuknya sistem pengelolaan pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa 

1. Pembangunan kepemudaan, 
pemberdayaan perempuan 
dan kesetaraan gender 

2. Pemberdayaan UMKM dan 
perkoperasian 

3. Pendayagunaan dan 
pelestarian SDA 

4. Pengembangan penataan 
ruang dan wilayah 

5. Pemerataan pembangunan di 
seluruh wilayah 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

RPJPD Kabupaten Lumajang tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi 

seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Di dalam penyusunan 

RPJP perlu memperhatikan beberapa hal berikut:  

1. Visi dan misi RPJP harus disesuaikan dengan karakteristik daerah, potensi, 

permasalahan pembangunan yang dihadapi maupun isu-isu strategis yang 

menajdi tantangan pembangunan di masa mendatang. Dalam penyusunan RPJP 

juga perlu disinergikan dengan dokumen perencanaan dari pemeritah pusat, 

pemerintah provinsi, maupun dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah Kabupaten Lumajang.  

2. Di dalam penyusunan RPJPD pemerintah daerah Kabupaten Lumajang harus taat 

asas dan memahami landasan filosofis, sosioligis, dan yuridis sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

3. Seluruh komponen masyarakat dunia usaha dan pemerintah daerah berkewajiban 

untuk menjabarkan RPJPD ke dalam kerangka program yang lebih rinci pada 

dokumen RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, 

dan 2020-2025 dengan sebaik-baiknya; 

4. Apabila terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RPJPD ini 

ditetapkan, baik yang memperlambat ataupun mempercepat pencapaian tujuan 

dan sasaran 20 tahun ke depan, maka perubahan situasi tersebut tidak untuk 

mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kecuali hanya dapat 

memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran. Implikasinya 

adalah memungkinkan adanya pergeseran target, tetapi masih dalam kerangka 

pencapaian tujuan. 

5. Periodesasi RPJPD Kabupaten Lumajang sebelum ditetapkan RPJPD Kabupaten 

Lumajang dilaksanakan berdasarkan RPJMD yang telah ditetapkan pada periode 

sebelumnya.  
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