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BAB 1 - KEPENDUDUKAN

1.1 Jumlah Penduduk

Konsep penduduk suatu wilayah menurut BPS adalah semua orang yang ber-
domisili di wilayah tertentu selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang 
berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Data kependudukan 
umumnya diperoleh dari Sensus Penduduk yang diadakan 10 tahun sekali oleh 
BPS, dapat pula diintegrasikan dengan data registrasi penduduk dari catatan ad-
ministrasi perangkat daerah. Hasil dari pendataan ini beserta proyeksinya san-
gat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan, karena Sumber Daya Manu-
sia (SDM) merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki oleh daerah selain 
dari Sumber Daya Alam (SDA) yang memang sudah ada di daerah tersebut. 

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2020 dan 2021

Sumber : Sensus Penduduk 2020 dan Proyeksi Penduduk Interim

2020-2023 (pertengahan tahun/Juni)

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk di Kabupaten Tabalong 
berjumlah 253.305 jiwa. Kemudian, pada tahun 2021 jumlah penduduk mening-
kat menjadi 256.903 jiwa berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan tahun, 
atau telah terjadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1,42 persen. Perkemban-
gan jumlah penduduk dapat disebabkan oleh faktor alami maupun non alami. 
Faktor alami adalah berupa kelahiran dan kematian, sedangkan faktor non alami 
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adalah berupa perpindahan penduduk atau migrasi. Seperti yang sudah umum 
diketahui, Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten yang terkenal 
dengan sektor pertambangan khususnya batu bara di Provinsi Kalimantan Se-
latan. Adanya perusahaan pertambangan besar yang beroperasi di Kabupaten 
Tabalong secara otomatis meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja, sehingga 
memungkinkan terjadinya migrasi penduduk dari luar daerah untuk bekerja di 
Kabupaten Tabalong. Peranan migrasi ini ditambah dengan adanya faktor alami 
menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Tabel 1.1  Penduduk Per Kecamatan Tahun 2021

KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK KEPADATAN PENDUDUK 
PER KM2

(1) (2) (3)

Banua lawas 20.420 135

Pugaan 7.541 237

Kelua 25.134 471

Muara Harus 6.886 257

Tanta 22.710 152

Tanjung 36.239 189

Murung Pudak 58.099 337

Haruai 24.022 88

Bintang Ara 9.269 8

Upau 7.395 40

Muara Uya 24.049 27

Jaro 15.139 55

Tabalong 256.903 72
Sumber : Proyeksi Penduduk 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa persebaran penduduk terbe-
sar ada di Kecamatan Murung Pudak sebanyak 58.099 jiwa atau 22,62 persen 
dan Kecamatan Tanjung sebanyak 36.239 jiwa atau 14,11 persen. Hal ini dapat 
disebabkan pada dua kecamatan ini terdapat pusat pemerintahan Kabupaten 
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Tabalong serta menjadi pusat perekonomian daerah. Namun, jika mempertim-
bangkan luas wilayahnya, kepadatan penduduk terbesar ada di Kecamatan Kel-
ua yaitu 471 jiwa per km2. Sementara kepadatan penduduk terkecil ada di Keca-
matan Bintang Ara yaitu 8 jiwa per km2. Selain karena jumlah penduduknya yang 
kecil, Kecamatan Bintang Ara juga merupakan kecamatan terluas di Kabupaten 
Tabalong dengan luas 1.170,19 km2.

1.2 Komposisi Penduduk

Selain jumlah total penduduk di suatu daerah, hal lain yang bisa diamati 
pada indikator kependudukan adalah komposisi atau struktur penduduk. Kom-
posisi penduduk menunjukkan pengelompokkan penduduk dengan kriteria 
tertentu, beberapa diantaranya adalah jenis kelamin dan umur. Dua kriteria ini 
juga bisa dikombinasikan dan digambarkan menggunakan piramida penduduk 
seperti gambar berikut.

Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2021

Sumber : Proyeksi Penduduk 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Dari piramida penduduk di atas, dapat diketahui bahwa jumlah usia muda 
jauh lebih banyak dari usia tua. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah kelahiran 
lebih banyak dari kematian yang terjadi di Kabupaten Tabalong. Sementara itu, 
dari pengelompokkan berdasar jenis kelamin jika dilihat dari gambar piramida 
penduduk dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten 
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Tabalong sedikit lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu 
daerah dapat disajikan dalam bentuk rasio jenis kelamin (sex ratio). Rasio jenis 
kelamin dapat digunakan untuk mengembangkan rencana pembangunan yang 
berbasis gender, seperti perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan 
secara adil. Misalnya,  karena  adat  dan kebiasaan  jaman  dulu  yang  lebih 
mengutamakan  pendidikan  laki-laki dibanding  perempuan,  maka pengem-
bangan  pendidikan  berwawasan gender  harus  memperhitungkan  kedua jenis  
kelamin  dengan mengetahui  berapa banyaknya  laki-laki  dan  perempuan da-
lam  umur  yang  sama.  

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 tercatat 
sebesar 102,96, artinya bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 
sekitar 102-103 orang penduduk laki-laki. Hampir semua kecamatan di Kabu-
paten Tabalong memiliki rasio jenis kelamin lebih dari 100, kecuali Kecamatan 
Muara Harus dengan rasio jenis kelamin 99,77 yang artinya lebih banyak pen-
duduk perempuan dibandingkan laki-laki di kecamatan tersebut.

1.3 Angka Ketergantungan

Pengelompokkan penduduk berdasarkan umur secara garis besar dapat 
dibagi menjadi tiga, yaitu penduduk berumur 0-14 tahun atau disebut kelom-
pok usia muda, penduduk berumur 15-64 tahun atau disebut kelompok usia 
produktif, dan penduduk berumur di atas 64 tahun atau disebut kelompok usia 
tua. Pengelompokkan penduduk tersebut di Kabupaten Tabalong berdasarkan 
umur dan jenis kelamin secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Penduduk di Kabupaten Tabalong tahun 2021 yang termasuk kategori usia 
muda (0-14 tahun) berjumlah 70.129 orang (27,30%), usia tua (65 tahun keat-
as) berjumlah 11.268 orang (4,39%) dan usia produktif (15-64 tahun) berjum-
lah  175.506 orang (68,32%). Dari pengelompokkan usia tersebut juga dapat 
dihitung rasio ketergantungan (dependency ratio), yaitu perbandingan antara 
kelompok usia muda dan tua, atau disebut juga kelompok tidak produktif den-
gan kelompok usia produktif. Pada tahun 2021, rasio ketergantungan Kabupaten 
Tabalong adalah sebesar 46,38 persen. Interpretasi dari angka tersebut adalah 
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setiap 100 orang yang berusia kerja atau dianggap produktif mempunyai tang-
gungan sebanyak 46 hingga 47 orang yang belum atau dianggap  tidak produktif 
lagi.

Tabel 1.2 Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tabalong Tahun 2021

NO KELOMPOK 
UMUR

JUMLAH PENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL

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

1 0-4 12.393 11.894 24.287
2 5-9 12.596 12.090 24.686
3 10-14 11.049 10.107 21.156
4 15-19 10.321 9.658 19.979
5 20-24 11.042 10.547 21.589
6 25-29 11.118 10.869 21.987
7 30-34 11.453 11.029 22.482
8 35-39 9.996 9.662 19.658
9 40-44 9.561 9.137 18.698

10 45-49 8.660 8.275 16.935
11 50-54 7.173 6.836 14.009
12 55-59 5.895 5.786 11.681
13 60-64 4.228 4.260 8.488
14 65-69 2.719 3.136 5.855
15 70-74 1.222 1.746 2.968
16 75+ 901 1.544 2.445

Total 130.327 126.576 102,96
Sumber : Proyeksi Penduduk 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

 Besarnya persentase penduduk usia produktif dibandingkan total pen-
duduk tidak produktif (usia muda dan usia tua) menunjukkan Kabupaten Ta-
balong sedang mengalami bonus demografi. Keadaan ini dapat dimanfaatkan 
sebagai modal pembangunan, dengan syarat perlunya ditingkatkan kualitas 
pendidikan dan kesehatan agar sumber daya yang tersedia menjadi berkualitas 
dan dapat berguna semaksimal mungkin. 
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BAB II PENDIDIKAN
Pendidikan merupakan indikator pembangunan serta kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan menumbuhkan 
SDM berkualitas yang memiliki keahlian dan keterampilan yang sangat diper-
lukan bagi keberhasilan pembangunan di suatu negara. Peran vital pendidikan 
tersebut tercermin dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa pendidikan 
merupakan hak setiap warga Negara yang bertujuan untuk mencerdaskan ke-
hidupan bangsa. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 
1945) Bab XIII Pasal 31 yang berbunyi:

Ayat 1. “Tiap-tiap	warga	negara	berhak	mendapat	pengajaran”

Ayat 2. “Pemerintah mengusahakan penyelenggarakan suatu sistem 
pengajaran	nasional	dan	diatur	oleh	Undang-Undang”

Ayat tersebut menyiratkan bahwa pendidikan sudah merupakan tuntutan 
hidup masyarakat Indonesia. Pendidikan merupakan suatu cara yang sangat 
efektif untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Implementasi dari UUD 1945 tersebut di tetapkannya Program Wajib 
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dituangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 
1994.

Sumber daya manusia berperan penting terhadap kemajuan suatu bangsa. 
Oleh karena itu, perlu diupayakan peningkatan sumber daya manusia demi ter-
capainya keberhasilan pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan 
sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas melalui bidang pendidikan. 
Pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan formal 
maupun informal. 

2.1	Partisipasi	Sekolah

Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas 
menurut ijazah tertinggi yang dimiliki secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Kepemilikan ijazah di setiap tingkat pendidikan setiap tahunnya cenderung se-
lalu meningkat. Sejak tahun 2019-2021, persentase tertinggi ialah kepemilikan 
ijazah SMA ke atas yang secara berturut-turut sebesar 37,43; 43,13;35,95 pers-
en. 

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi 

yang Dimiliki di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021

Ijazah	Tertinggi 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tidak Punya 
Ijazah SD

33,35 34,46 11,03 6,87 13,50

SD/sederajat 23,61 23,53 28,68 26,99 27,04

SMP/sederajat 18,23 15,92 22,86 23,01 23,51

SMA ke atas 24,81 26,09 37,43 43,13 35,95

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2017-2021

Peningkatan ini juga diikuti dengan berkurangnya penduduk usia 15 tahun 
ke atas yang tidak memiliki ijazah pendidikan. Bahkan, jika dibandingkan den-
gan tahun 2017 yang lebih dari sepertiga penduduk tidak memiliki ijazah pendi-
dikan (33,35 persen), saat tahun 2021 persentase tersebut berkurang signifikan 
menjadi 13,50 persen. Selain ijazah tertinggi, angka putus sekolah juga berperan 
penting dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan. Berdasarkan Tabel 
2.2, diketahui bahwa masih terdapat anak yang putus sekolah. Jumlah anak pu-
tus sekolah pada jenjang pendidikan dasar terdapat 104 anak yang terdiri dari 
62 laki-laki dan 42 perempuan. Selanjutnya, pada jenjang pendidikan menen-
gah pertama terdapat 38 anak yang putus sekolah. Angka tersebut meningkat 
sedikit pada jenjang pendidikan menengah atas yaitu 67 anak (42 laki-laki dan 
25 perempuan). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa angka putus sekolah dari 
jenjang pendidikan dasar lebih tinggi dari jenjang pendidikan menengah sehing-
ga perlu diwaspadai khususnya untuk anak laki-laki. 
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Tabel 2.2 Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten 

Tabalong Tahun 2021

TINGKATAN 
SEKOLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL

(1) (2) (3) (4)
SD 62 42 104
SMP 28 10 38
SMA 42 25 67
Total 132 77 209

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun 2021

Tabel 2.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan  Angka Partisipasi 

Kasar (APK) Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Tabalong Tahun 2021

KELOMPOK UMUR
ANGKA PARTISIPASI

APS APM APK
(1) (2) (3) (4)
7-12 / SD 99,77 99,77 105,24
13-15 / SMP 97,43 78,78 93,15
16-18 / SMA 79,95 61,55 89,12

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2021

Partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Tabalong dalam pendidikan seko-
lah dasar hingga sekolah menengah diharapkan akan dapat memberikan kuali-
tas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ukuran-ukuran yang digu-
nakan untuk mengkaji proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan 
diimplementasikan di masyarakat adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka 
Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

2.2	Angka	Partisipasi	Kasar	(APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, 
yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk 
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menun-
jukkan tingkat partispasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. 
APK SD merupakan perbandingan antara jumlah murid SD semua umur dengan 
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jumlah anak usia 7-12 tahun. APK SMP merupakan perbandingan antara jumlah 
murid SMP semua umur dengan jumlah anak usia 13-15 tahun. APK SMA mer-
upakan perbandingan antara jumlah murid SMA semua umur dengan jumlah 
penduduk usia 16-18 tahun. 

Berdasarkan Tabel 2.3, nilai APK pada jenjang sekolah dasar pada tahun 
2021 sebesar 105,24. Angka ini menunjukkan persentase murid yang sedang 
sekolah di jenjang SD/sederajat. Nilai APK untuk jenjang sekolah menengah baik 
SMP maupun SMA masih berada di bawah 100. Hal ini mengindikasikan bah-
wa sekitar 80 hingga 90 persen anak sedang bersekolah pada jenjang tersebut 
dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawahnya 
ataupun di atasnya, atau bahkan mereka tidak bersekolah lagi. 

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap 
penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi 
Kasar (APK) mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan ter-
tentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. 
Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang 
menerima pendidikan pada jenjang tertentu tanpa mengenal batasan umur. 
Jika dilihat perkembangannya, pada Gambar 2.1 terlihat bahwa seluruh nilai 
APK baik SD, SMP, maupun SMA meningkat dari tahun 2020 ke 2021 dengan 
masing-masing sebagai berikut. APK SD dari 99,82 persen meningkat menjadi 
105,24 persen. APK SMP yang semula 79,7 meningkat menjadi 93,15 persen. 
APK SMA meningkat jauh menjadi 89,12 persen (semula hanya 61,09 persen). 
Dengan demikian, APK SD masih berada di posisi tertinggi pada tahun 2020-
2021. 

Gambar 2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Usia Sekolah  di Kabupaten Tabalong Tahun 

2020-2021
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2.3	Angka	Partisipasi	Murni	(APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang 
berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang 
sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat 
pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap 
penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. 

Akan tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap 
yang lebih baik karena melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di 
jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Misalnya SD maka bi-
asanya berusia 7-12 tahun, SMP berusia 13-15 tahun, dan SMA usia 16-18 tahun.  

Gambar 2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Tabalong Tahun 

2020-2021

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2020-2021

 Angka Partisipasi Murni (APM) ini mengukur proporsi anak sekolah 
pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai 
dengan kelompok umurnya. Nilai APM selalu lebih kecil dari APS dan APK, hal 
ini dikarenakan angka APM membatasi usia murid suatu jenjang pendidikan 
tertentu yang sesuai dengan usia sekolahnya. Misalnya, APM SMP Kabupaten 
Tabalong tahun 2020 adalah sebesar 97,83 persen, artinya sekitar 97 persen 
penduduk di Kabupaten Tabalong yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat 
waktu di jejang SMP/sederajat.

Berdasarkan Tabel 2.2, nilai APM tahun 2021 untuk SD/sederajat adalah 
99,77, sedangkan untuk jenjang SMP/sederajat 78,78, dan jenjang pendidikan 
selanjutnya yaitu SMA/sederajat sebesar 61,55. Diperlukan pehatian khusus 
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untuk meningkatkan nilai APM pada jenjang SMA/Sederajat karena masih di 
bawah 70 persen. 

Pada Gambar 2.2, APM SD/sederajat tertinggi pada tahun 2020 yaitu 
99,96 persen. Sama halnya dengan APM SMP/sederajat dan APM SMA/sed-
erajat tertinggi berada pada tahun 2020 yakni masing-masing sebesar 97,83 
dan 79,76 persen. Terjadi penurunan yang cukup siginifikan di tahun 2021, 
salah satu penyebabnya adalah tingginya angka putus sekolah. Hal ini ti-
dak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 dimana sebagian siswa tidak 
mampu mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, sehing-
ga memutuskan untuk berhenti. Penurunan APM di setiap tingkatan sekolah 
dari tahun 2020 ke tahun 2021 perlu menjadi perhatian pemerintah Kabu-
paten Tabalong terutama APM SMA/sederajat yang menjadi 61,55 persen. 

2.4	Angka	Partisipasi	Sekolah

Gambar 2.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah 

di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2021

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2020-2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan berapa banyak pen-
duduk usia pendidikan yang sedang bersekolah, sehingga terkait dengan pen-
gentasan program wajib belajar indikator inilah yang digunakan sebagai pe-
tunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Angka Partisipasi Sekolah (APS) ini 
mengukur proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah 
jenjang pendidikan tertentu. 

 APS menggambarkan banyaknya anak kelompok umur tertentu yang se-
dang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. 
Semakin tinggi APS berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah 
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di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih 
besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Contoh: APS 7-12 tahun Ka-
bupaten Tabalong Tahun 2018 sebesar 100 persen, artinya seluruh penduduk 
berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tabalong sedang bersekolah. Hasil Susenas 
Maret tahun 2021 berdasarkan Tabel 2.3, APS untuk usia 7-12 tahun sebesar 
99,77 persen, sedangkan untuk APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 99 
persen, dan APS penduduk usia 16-18 tahun sebesar 99,45 persen. 

Selanjutnya, berdasarkan Gambar 2.3 secara umum proporsi APS di setiap 
jenjang pendidikan per tahun hampir merata terutama pada tahun 2020. Besa-
ran persentase APS untuk usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun pun juga 
sudah berada di atas 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa APS untuk usia 
sekolah tersebut (7-15 tahun) telah mencapai target baik secara total maupun 
menurut jenis kelamin sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan 
pemerintah tentang progam wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Tabalong cukup 
berhasil. 

APS dikombinasikan dengan APM dapat menunjukkan jenjang pendidikan 
yang sedang ditempuh oleh penduduk dengan usia pendidikan tertentu. Selain 
itu, APS juga dapat menggambarkan penduduk pada usia pendidikan yang se-
dang tidak bersekolah, baik karena belum pernah bersekolah atau karena drop 
out sehingga tentunya hal ini dapat semakin memperjelas arti APK. Keberadaan 
penduduk yang terkategori dalam usia pendidikan namun tidak bersekolah baik 
karena belum pernah sekolah maupun karena drop out merupakan permasalah-
an yang harus dipecahkan karena mereka akan menjadi kunci utama penggerak 
roda pembangunan.

2.5 Fasilitas Pendidikan

Jumlah guru di Indonesia relatif banyak, begitu juga di Kabupaten Tabalong. 
Tetapi, masih belum mencukupi untuk mendidik siswa-siswi di sekolah. Dari data 
Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Tabel 2.4), pada tahun 2021 terdapat 4.276 
guru, namun jumlah murid mencapai terdapat 48.075 siswa. Salah satu indikator 
yang dapat mengetahui perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang 
sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan adalah rasio murid-guru.  
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Tabel 2.4 Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru di Kabupaten Tabalong Tahun 2021

TINGKATAN 
SEKOLAH SEKOLAH MURID GURU RASIO

MURID-GURU
(1) (2) (3) (4) (5)
TK 209 8.107 1.031 7,86
SD 220 25.075 1.898 13,21
SMP 60 6.114 654 9,35
SMA 11 3.381 303 11,16
SMK 10 5.398 390 13,84
Total 510 48.075 4.276 11,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun 2021

Apabila dihitung rasio murid-guru, maka nilainya sebesar 11,24 dengan mas-
ing-masing 7,86 di sekolah TK, 13,21 di sekolah SD, 9,35 di sekolah SMP, 11,16 
di sekolah SMA, dan 13,84 di sekolah 13,84. Rasio ini menggambarkan beban 
kerja guru dalam mengajar dan melihat mutu pengajaran di kelas. Rasio tert-
inggi berada pada tingkat sekolah SMK dimana terdapat 14 siswa per 1 guru. 
Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan 
perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin 
rendah. 

Pada tahun 2021, jumlah sekolah terbanyak di Kabupaten Tabalong adalah 
Sekolah Dasar (SD) yang sebesar 220 sekolah. Kondisi ini cukup wajar mengingat 
jumlah murid SD mencapai 25.075. Kemudian, Sekolah Menengah Atas (SMA) 
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tabalong terdapat seban-
yak 21 buah sekolah yang terdiri dari 12 buah SMA dan 11 SMK. Dengan jumlah 
guru serta jumlah sekolah yang memadai diharapkan proses belajar mengajar 
dapat berlangsung dengan baik, tentu saja jika jumlah tersebut didukung oleh 
sarana dan prasarana lainnya seperti kualifikasi pendidikan guru yang mumpuni, 
ruang kelas yang baik, dan sebagainya. 

Jumlah Guru baik PNS maupun Non PNS menurut tingkatan sekolah dan 
kualifikasi pendidikan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 dapat dilihat 
pada tabel berikut. Terlihat bahwa masih ada 1.221 guru yang berpendidikan 
S1 ke bawah, sementara 6.178 sudah berijazah di atas S1. Semoga kedepannya, 
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kualifikasi pendidikan guru dapat semakin membaik dan juga diiringi oleh sara-
na dan prasarana lainnya.

Tabel 2.5 Jumlah Guru Menurut Tingkatan Sekolah dan Kualifikasi Pendidikan  di Kabupaten 

Tabalong Tahun 2021

Tingkatan Sekolah
Kualifikasi	Pendidikan

Di	bawah	S1 Di atas S1
(1) (2) (3)

SD ke bawah 688 3.376
SMP 102 1.700
SMA 431 1.102
Total 1.221 6.178

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun 2021
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KETENAGAKERJAAN





Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2022 23

BAB III KETENAGAKERJAAN
Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pemban-

gunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 
yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 
dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya serta mewujudkan mas-
yarakat sejahtera, adil, makmur dan merata. Menurut Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja ada-
lah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 
Menurut Sumarsono (2003), dalam hubungannya dengan pasar tenaga kerja, 
perilaku penduduk dipisahkan menjadi 2 golongan, yaitu golongan aktif secara 
ekonomis dan bukan. Angkatan kerja termasuk golongan aktif secara ekono-
mis. Golongan ini terdiri dari penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya dan 
berhasil memperolehnya (employed) dan penduduk yang menawarkan tenaga 
kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil memperolehnya (unem-
ployed).

  

 Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting ekonomi 
nasional karena tenaga kerja mer-
upakan salah satu modal krusial da-
lam proses berjalannya perekono-
mian. Ketenagakerjaan juga erat 
kaitannya dalam upaya Pemerintah 
Kabupaten Tabalong untuk mengu-
rangi jumlah penduduk miskin dan 
tingkat pengangguran. Dalam mer-
encanakan pembangunan yang 
berhubungan dengan tenaga kerja, diperlukan suatu perencanaan (man power 
planning) yang berdasarkan dengan data dan informasi yang tepat dan akurat. 

Konsep dan definisi ketenagakerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) merujuk pada rekomendasi International Labour Organization 

 Indikator yang dapat dijad-
ikan acuan dalam perencanaan ber-
kaitan ketenagakerjaan di Kabupaten 
Tabalong, antara lain Tingkat Partisi-
pasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat 
Kesempatan Kerja (TKK), dan Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT).
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(ILO) sebagaimana tercantum dalam buku “Surveys of Economically Active Pop-
ulation, Employment, Unemployment and Underemployment” An ILO Manual 
On Concept and Methods, ILO 1992. Konsep ini membagi penduduk menjadi 
dua kelompok berdasarkan usianya. 

Pertama, penduduk usia kerja yang merupakan penduduk berusia 15 tahun 
atau lebih dan bukan usia kerja. Kemudian, penduduk usia kerja dibagi menja-
di angkatan kerja dan bukan angkatan kerja berdasarkan kegiatan utama yang 
sedang dilakukan selama seminggu terakhir. Angkatan kerja adalah penduduk 
usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi sementara 
tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Sedangkan 
penduduk yang tidak terlibat dalam pasar kerja, termasuk penduduk yang ma-
sih sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya yang tidak tercakup dalam 
angkatan kerja dikategorikan dalam kelompok bukan angkatan kerja.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Tabalong Tahun 

2017-2021

KEGIATAN 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Angkatan	kerja	
(AK)

131.890 137.118 130.200 129.928 136.032

 Bekerja 126.767 132.994 126.057 125.937 131.366

 Pengangguran 5.123 4.124 4.143 3.991 4.666

 Bukan Angkatan 
Kerja	(Bukan	AK)	

44.813 45.555 54.688 57.647 54.244

 Sekolah 15.644 14.198 13.912 16.130 13.880

 Mengurus Ru-
mah Tangga 

26.088 27.550 33.627 32.626 31.854

 Lainnya 3.081 2.184 7.149 8.891 8.510

 Jumlah Penduduk 
Usia	Kerja

176.703 182.673 184.888 187.575 190.276

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus Tahun 2017-2021
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Berdasarkan data Sakernas Agustus, struktur penduduk usia kerja (berusia 15 
tahun ke atas) di Kabupaten Tabalong cenderung tidak mengalami perubahan 
selama periode tahun 2017-2021. Kenaikan ataupun penurunan penduduk usia 
kerja yang bekerja biasanya sejalan dengan perubahan penduduk usia kerja 
yang menganggur. Uniknya, hal tersebut tidak terjadi pada tahun 2020. Pada ta-
hun 2020, jumlah penduduk usia kerja yang bekerja berkurang dari tahun 2019 
yaitu sebanyak 125.937 jiwa, namun jumlah pengangguran juga menurun men-
jadi 3.991 jiwa. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan penduduk yang 
semula merupakan angkatan kerja, bergeser menjadi bukan angkatan kerja. 

Pada tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Tabalong ter-
dapat 190.276 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 136.032 jiwa termasuk ke 
dalam angkatan kerja. Namun sayangnya, 4.666 diantaranya merupakan pen-
gangguran.

Jumlah penduduk usia kerja yang 
meningkat setiap tahunnya tidak diiringi 
oleh peningkatan jumlah penduduk usia 
kerja yang bekerja. Hal ini terlihat pada 
tahun 2019 dan 2020 dimana jumlah 

penduduk yang bekerja mengalami penurunan dari tahun 2018. Namun, jika 
dibandingkan dengan 2019 dan 2020, jumlah penduduk usia kerja yang bekerja 
mengalami peningkatan menjadi 131.366 jiwa. Peningkatan ini salah satunya 
dipicu oleh adanya migrasi penduduk dari luar ke dalam Kabupaten Tabalong 
untuk bekerja ataupun mencari pekerjaan. Selain itu, kondisi tersebut juga 
membuktikan bahwa kondisi pasar tenaga kerja Kabupaten Tabalong yang sem-
pat melemah akibat adanya Pandemi Covid-19 perlahan mulai menunjukkan 
perbaikan.

Sementara itu, pada kelompok bukan angkatan kerja, persentase ke-
giatan utama yang paling tinggi di Kabupaten Tabalong pada tahun 2017-
2021 adalah kegiatan mengurus rumah tangga. Pada tahun 2021, seban-
yak 31.854 jiwa melakukan kegiatan mengurus rumah tangga, 13.880 
jiwa sedang bersekolah, dan 8.510 jiwa melakukan kegiatan aktif lainnya. 

Sebanyak 1 dari 40 penduduk 

usia kerja di Kabupaten Tabalong 

tahun 2021 mengganggur.
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3.1	Tingkat	Partisipasi	Angkatan	Kerja	(TPAK)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu ukuran yang 

dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja secara aktif dalam kegia-
tan ekonomi. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jum-
lah penduduk usia kerja selama periode tertentu.  Semakin tinggi angka TPAK 
menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) 
yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penduduk usia kerja di Kabupaten 
Tabalong yang aktif di pasar tenaga kerja, baik yang bekerja, sementara tidak 
bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, atau yang disebut sebagai an-
gkatan kerja pada tahun 2021 ada sebanyak 136.032 jiwa atau 71,49 persen dari 
keseluruhan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Angka inilah yang disebut 
dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Berdasarkan Gambar 3.1, perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) di Kabupaten Tabalong tahun 2017-2021 cukup fluktuatif. Pada tahun 
2017, TPAK di Kabupaten Tabalong sebesar 74,64 persen dan meningkat di ta-
hun berikutnya menjadi sebesar 75,06 persen. Namun, pada tahun 2019 dan 
2020, TPAK mengalami penurunan secara drastis menjadi 70,42 dan 69,27 pers-
en. Kondisi ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah penduduk di Kabu-
paten Tabalong setiap tahunnya tidak selalu berakibat pada bertambahnya ang-
katan kerja yang siap aktif berkontribusi dalam perekonomian daerah. 

Gambar 3.1 Persentase TPAK di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021

Sumber: Sakernas Agustus Tahun 2017-2021
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Namun pada akhirnya, TPAK dapat kembali meningkat di tahun 2021 yakni se-
besar 71,49 persen. Meskipun angka tersebut lebih rendah dari tahun 2017 dan 
2018. Artinya, pasokan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa di Ka-
bupaten Tabalong meningkat pada tahun 2021. 

Ketersediaan modal tenaga kerja ini harus diseimbangi dengan memastikan 
sumber daya manusia yang berkualitas, terutama ketika semakin lama kualifika-
si kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan atau sektor yang ada semakin ting-
gi. Persaingan antar pelaku usaha juga semakin kompleks dan membutuhkan 
kreativitas yang dapat mengimbangi perkembangan zaman, sehingga dibutuh-
kan inovasi agar mampu bertahan dan memberikan kontribusi positif terhadap 
perekonomian secara keseluruhan. 

Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru 
dalam kuantitas dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap penambahan 
angkatan kerja dari tahun ke tahun. Dengan demikian setiap penduduk akan 
memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Gambar 3.2 Persentase Penduduk Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Ta-

balong Tahun 2021

         Sumber: Sakernas Agustus Tahun 2021 

Pada Gambar 3.2 diketahui bahwa apabila dikelompokkan berdasarkan jenis 
kelamin, ternyata jumlah perempuan yang menganggur lebih tinggi dari laki-laki 
yaitu 4,46 persen.  Persentase ini hampir mencapai dua kali lipat lebih besar dari 
jumlah pengangguran laki-laki yang sebesar 2,69 persen. Besarnya penduduk 
laki-laki yang bekerja dibandingkan dengan penduduk perempuan menunjuk-
kan bahwa di Kabupaten Tabalong secara umum peranan laki-laki sebagai pihak 
yang bertanggung jawab secara ekonomi masih lebih dominan dibandingkan 
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perempuan. Hal ini dikarenakan bahwa laki-laki lebih wajib sepenuhnya agar 
dapat melakukan pekerjaan apapun untuk memenuhi kehidupan rumah tang-
ganya sedangkan perempuan memiliki keterbatasan dikarenakan tugas utaman-
ya sebagai ibu rumah tangga. 

Gambaran penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja juga dapat dilihat 
melalui indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TKK adalah persentase jum-
lah penduduk yang bekerja terhadap penduduk angkatan kerja. Semakin tinggi 
angka TKK, semakin besar pula peluang seseorang yang termasuk dalam angka-
tan kerja untuk dapat bekerja. Dengan kata lain, TKK menggambarkan kesempa-
tan seseorang untuk terserap pada pasar kerja.

3.2	Tingkat	Kesempatan	Kerja	dan	Tingkat	Pengangguran	Terbuka

Tabel 3.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Tabalong Tahun 2021

KEGIATAN
JENIS KELAMIN

TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN

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

Bekerja 77.375 53.991 131.366

Angkatan Kerja 79.518 56.514 136.032

  Tingkat Kesempatan 
kerja (TKK)

97,31 95,54 96,57

Sumber: Sakernas Agustus Tahun 2021

Pada tahun 2021, terlihat pada Tabel 3.2, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Ka-
bupaten Tabalong sebesar 96,57 persen. Hal ini berarti sebanyak 96,57 persen 
dari angkatan kerja telah terserap dalam lapangan kerja. Apabila dilihat per jenis 
kelamin, maka TKK laki-laki lebih tinggi dari TKK perempuan yaitu 97,31 persen 
dan 95,54 persen. Meskipun demikian, tidak ada perbedaan yang mencolok an-
tara laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan 
bahwa berkaitan dengan kesetaraan gender, pemerataan kesempatan kerja di 
Kabupaten Tabalong sudah baik. 

Selain TPAK dan TKK, terdapat indikator lain yang menjelaskan seberapa 
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besar kelompok pengangguran yaitu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT). TPT merupakan komplemen dari TKK. Semakin tinggi angka TPT menun-
jukkan semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. TPT 
merupakan persentase angkatan kerja yang menjadi pengangguran terbuka. 
Pengangguran terbuka (open unemployment) yang dimaksud terdiri dari:

a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.

b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.

c. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, 
karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
Gambar 3.3 Persentase TPT di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021

Sumber: Sakernas Agustus Tahun 2017-2021

Selama tahun 2017-2021, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ta-
balong, cenderung stabil berkisar 3 pers-
en. Persentase TPT tertinggi berada pada 
tahun 2017 yaitu sebesar 3,88 persen. 
Kemudian menurun 0,87 poin pada ta-
hun 2018 menjadi 3,01 persen, namun 
meningkat kembali 0,17 poin di tahun 
2019. TPT Kabupaten Tabalong pada ta-
hun 2020 mengalami penurunan menjadi 3,07 persen dibandingkan tahun 2019 
yang sebesar 3,18 persen. Sayangnya, TPT meningkat kembali di tahun 2021 

“Pada tahun 2021,  pasar tenaga kerja di 
Kabupaten Tabalong terguncang saat kon-
trak PT. Pama Persada dengan PT. Adaro 
Indonesia berakhir sehingga mengakibat-
kan ribuan pekerja dilakukan Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) secara massal”
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menjadi 3,43 persen.1 Sekilas peningkatan ini sejalan dengan adanya pandemi 
Covid-19 yang memberikan dampak hilangnya pekerjaan bagi sebagian pekerja. 
Akan tetapi, pada tahun 2020 kemungkinan para pekerja yang kehilangan peker-
jaan pada suatu sektor dapat bertahan sementara dengan berpindah ke sektor 
lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga masih terhitung dalam kegia-
tan bekerja. 

Pengangguran terbuka adalah masalah yang sering timbul dalam ketenaga-
kerjaan yang merupakan akibat dari meningkatnya jumlah angkatan kerja yang 
tidak sebanding dengan peningkatan lapangan kerja. Lapangan kerja semakin 
sempit sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan ker-
ja. 

Jika masalah pengangguran ini tidak mendapatkan perhatian yang serius, 
peningkatan pengangguran bisa menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat 
yang berujung pada sulitnya pencapaian keberhasilan pembangunan dan kese-
jahteraan masyarakat.

3.3	Daya	Serap	Tenaga	Kerja

Upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran diantaranya 
adalah dengan melakukan perluasan lapangan kerja, baik dengan menyediakan 
lapangan kerja maupun memperbesar lapangan kerja yang ada. Lapangan ker-
ja yang tersedia diharapkan akan mampu menampung angkatan kerja baru 
maupun angkatan kerja lama yang masih belum terserap lapangan kerja. Un-
tuk menyusun strategi ini, indikator yang dapat diamati salah satunya adalah 
komposisi atau struktur tenaga kerja. Struktur tenaga kerja menurut lapangan 
pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor 
dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan Gambar 3.4, sektor pertanian masih mendominasi di Kabupat-
en Tabalong selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021. Selama lima tahun 
terakhir, puncak kejayaan sektor pertanian terjadi pada tahun 2017 yaitu se-
besar 49,98 persen. Sementara itu, persentase sektor industri tertinggi terjadi 
pada tahun 2019 yaitu 20,11 persen. Sedangkan pada sektor jasa-jasa, persen-

1  Mediakalimantannews.com, 28 April 2021.
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tase tertinggi di tahun 2021 yaitu mencapai 40,61 persen. Pada tahun 2021, 
sektor pertanian di Kabupaten Tabalong menyerap tenaga kerja sebanyak 44,41 
persen dan sektor industri menyerap sebanyak 14,98 persen. Komposisi ini tidak 
jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana urutan kedua sektor 
penyerap tenaga kerja terbesar setelah sektor pertanian adalah sektor jasa dan 
urutan terakhir adalah sektor industri. 

Jika dilihat dari sisi perkembangannya, terjadi kenaikan penyerapan tenaga 
kerja di sektor pertanian pada tahun 2020 (46,52 persen), sedangkan sektor in-
dustri mengalami peningkatan pada tahun 2018 (15,19 persen) dan 2019 (20,11 
persen) kemudian menurun pada tahun 2020 (15,99 persen) dan 2021 (14,98 
persen). Berbeda halnya dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja pada 
sektor jasa-jasa yang cenderung selalu meningkat dan hanya menurun pada ta-
hun 2020 (37,49 persen).

Gambar 3.4 Struktur Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021 (Persen)

Sumber: Sakernas Agustus Tahun 2017-2021

3.4	Pekerja	menurut	Sektor	Formal/Informal

Konsep tenaga kerja yang sering dipakai dalam masyarakat umum adalah 
tenaga kerja formal dan informal. Pembedaan keduanya didasarkan pada lapa-
ngan kerja dan status pekerjaan. Konsep sederhana tenaga kerja formal adalah 
tenaga kerja dengan status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tetap/bu-
ruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu, tenaga kerja informal 
adalah tenaga kerja dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri, berusaha 
dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. 
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Tabel 3.3  Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal di Kabupaten Tabalong 

Tahun 2017-2021

Jenis	Pekerjaan 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Formal 41.903 48.607 43.121 38.264 39.279

Informal 84.864 84.387 82.936 87.673 92.087

Total 126.767 132.994 126.057 125.937 131.366

Sumber: Sakernas Agustus Tahun 2017-2021

Jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Tabalong berdasarkan sektor formal 
dan informal pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Pada tahun 
2021, jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Tabalong 
adalah 39.279 jiwa atau sekitar 29,90 persen. Secara angka, jumlah ini mening-
kat dibandingkan tahun 2020 yang mana sebanyak 38.264 jiwa (30,38 persen) 
namun tidak lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang sebanyak 43.121, 
48.607, dan 41.903 jiwa (33,06; 36,55; dan 34,21 persen). Sebaliknya, jumlah 
penduduk bekerja di sektor informal pada tahun 2021 mengalami kenaikan 
menjadi sebesar 92.087 jiwa atau 70,10 persen dari tahun 2017-2020 yang se-
cara berturut-turut dari tahun 2020 hanya sebesar 87.673, 82.936, 84.387, dan 
84.864 jiwa (69,62; 65,79; 63,45; dan 66,94 persen).

Masalah ketenagakerjaan bukan hanya terkait pengangguran, tetapi mere-
ka yang bekerja juga mengalami permasalahan antara lain menyangkut upah 
yang rendah, produktivitas, jaminan sosial, dan sebagainya. Berdasarkan data 
ini, dapat terdeteksi adanya pergeseran penduduk yang bekerja dari sektor for-
mal menjadi sektor informal. Selain itu, terdapat pergeseran penduduk yang 
semula merupakan bekerja atau angkatan kerja beralih menjadi bukan angkatan 
kerja. Hal ini sangat mungkin terjadi pada penduduk yang bekerja dengan status 
pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.
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PRODUK DOMESTIK REGION-
AL BRUTO
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BAB	IV	PRODUK	DOMESTIK	
REGIONAL BRUTO

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB adalah salah satu indikator pere-
konomian suatu daerah. Secara garis besar, PDRB adalah nilai tambah bruto dari 
seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah pada waktu tertentu. 
Terdapat tiga pendekatan dalam penghitungan PDRB: pendekatan produksi, 
pendekatan pendapatan, dan pendapatan pengeluaran. Ketiga pendekatan ini 
secara konsep akan memberikan hasil yang sama. Dua pendekatan yang umum 
disajikan adalah pendekatan produksi yang menghasilkan PDRB berdasarkan 
lapangan usaha, dan pendekatan pengeluaran yang menghasilkan PDRB ber-
dasarkan pengeluaran.

4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Nominal PDRB dapat disajikan atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB 
atas dasar harga berlaku (ADHB) menggunakan harga pada periode perhitun-
gan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) disusun berdasarkan 
harga pada tahun dasar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Nominal 
PDRB Kabupaten Tabalong selama tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada 
tabel di bawah.

Tabel 4.1  PDRB Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Nilai 
PDRB 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ADHB  16.211.699,57 17.319.538,88 18.175.413,59 17.744.387,55 19.255.137,28

ADHK 13.829.174,51 14.351.346,06 14.853.247,83 14.482.843,50 14.957.253,02

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021
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Pada tahun 2021, PDRB Kabupaten Tabalong berdasarkan harga berlaku 
adalah sekitar 19,26 triliun rupiah. Angka ini menjadikan PDRB ADHB Kabupat-
en Tabalong berada di urutan keempat terbesar di Kalimantan Selatan setelah 
Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Semen-
tara itu, PDRB Kabupaten Tabalong pada tahun yang sama berdasarkan harga 
konstan adalah sebesar 14,96 triliun rupiah. Nilai ini turun dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya yaitu 14,49 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi selama be-
berapa tahun ke belakang yang dihitung menggunakan PDRB ADHK dapat dia-
mati pada grafik berikut.

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021 (Persen)

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Tahun 2017-2021

Secara agregat, perekonomian Kabupaten Tabalong selama 5 tahun tera-
khir berfluktuasi. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019, pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Tabalong selalu berada di angka positif yang menunjukkan bahwa 
ekonomi di Kabupaten Tabalong terus berkembang setiap tahunnya dengan 
indikator naiknya nilai PDRB. Akan tetapi, pada tahun 2020, perekonomian 
dunia mengalami shock akibat adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada 
pertumbuhan ekonomi Tabalong berada di angka negatif, yaitu sebesar -2,49 
persen. Berbagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19 ini terus 
dilakukan. Pemerintah pun turut berperan serta aktif mendorong pelaku usa-
ha untuk terus meningkatkan produksinya. Hal ini berdampak positif dimana 
perekonomian kembali meningkat atau tumbuh positif  sebesar 3,28 persen di 
tahun 2021. 
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 PDRB dapat disajikan berdasarkan lapangan usaha untuk mengamati 
lebih jauh mengenai pertumbuhan perekonomian  pada berbagai sektor. Klas-
ifikasi PDRB menurut lapangan usaha dengan tahun dasar 2010 menggunakan 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 dan dibagi menjadi 17 
lapangan usaha seperti pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-

2021 (Persen)

Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan Peri-
kanan 4,51 5,27 1,91 -1,99 2,71

B Pertambangan dan Penggalian -0,14 0,72 1,01 -4,13 1,78

C Industri Pengolahan 11,46 5,69 3,37 -3,50 4,59

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,35 7,54 8,34 4,71 4,74

E Pengadaan Air 7,57 8,30 7,31 7,52 2,47

F Konstruksi 10,95 7,86 7,59 -1,83 5,34

G Perdagangan Besar dan Eceran, dan 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,33 9,47 9,48 -2,30 6,84

H Transportasi dan Pergudangan 9,84 9,30 9,13 -4,47 4,45

I Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 11,19 10,15 11,02 -0,91 7,59

J Informasi dan Komunikasi 10,39 11,03 9,57 8,26 8,61

K Jasa Keuangan 9,55 9,00 5,51 2,52 2,46

L Real Estate 9,13 6,23 8,82 3,16 5,24

M,N Jasa Perusahaan 7,82 7,00 6,85 -1,35 7,85

O Administrasi Pemerintahan, Pertah-
anan dan Jaminan Sosial Wajib 2,29 3,77 5,68 -0,77 0,45

P Jasa Pendidikan 7,09 6,91 7,95 -0,78 3,04

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,79 8,89 6,02 7,22 9,71

R,S,T,U Jasa lainnya 11,67 11,20 10,81 -2,53 5,86

PDRB 3,74 3,78 3,50 -2,49 3,28

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel 4.2, hampir semua kategori lapangan usaha mengala-
mi pertumbuhan yang positif  di tahun 2021. Beberapa lapangan usaha yang 
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tumbuh positif di 2021, dimana sebelumnya sempat terkontraksi di tahun 2020 
antara lain lapangan usaha pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, per-
dagangan transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan 
minum, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa 
lainnya. Meningkatnya komoditas ekspor luar negri yang utamanya batubara, 
karet, CPO menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan ekonomi 
di kabupaten Tabalong.

Jika dilihat dari pertumbuhannya, tiga lapangan usaha yang tumbuh positif  
dan memiliki pertumbuhan terbesar adalah Jasa Kesehatan (9,71 persen), Infor-
masi dan Komunikasi (8,61 persen) dan Jasa Perusahaan (7,85 persen). Pening-
katan kinerja di bidang jasa kesehatan masih erat hubungannya dengan usaha 
penanganan covid-19 di kabupaten Tabalong. Berbagai usaha perbaikan dilaku-
kan dibidang kesehatan untuk membantu mencegah penyebaran covid-19. 
Hingga akhir Desember 2021, Kabupaten Tabalong telah berhasil mencapai tar-
get vaksin sebesar 70 persen dari jumlah penduduk.  

Di masa pandemi covid-19 ini, lapangan usaha informasi dan komunikasi 
masih menunjukkan kinerja yang meningkat. Masih meningkatnya pemakaian 
paket  data seluler maupun paket internet baik untuk keperluan sekolah mau-
pun bekerja. Berbagai  inovasi selama tahun 2021 yang berbasis online mampu 
mengantarkan Tabalong menjadi kabupaten terinovatif peringkat keempat se 
Indonesia.

Yang tak kalah penting juga lapangan usaha Jasa Perusahaan menunjukkan 
pertumbuhan positif, dimana adanya kebijakan dalam hal kelonggaran Pember-
lakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mampu meningkatkan kiner-
ja aktivitas jasa agen perjalanan/travel.

4.2 Struktur Ekonomi

Adanya dinamika dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan dapat men-
gubah struktur perekonomian di suatu wilayah. Struktur ekonomi menunjukkan 
seberapa besar peranan atau kontribusi setiap sektor yang ada terhadap sebuah 
perekonomian. Kontribusi ini dapat dilihat dari distribusi atau persentase PDRB 
Atas Dasar Harga Berlaku. 

Postur ekonomi (dilihat dari distribusi  PDRB)   Kabupaten Tabalong menun-
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jukkan bahwa corak perekonomian Kabupaten Tabalong masih didominasi oleh 
sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertam-
bangan dan penggalian. Hal ini terlihat dari besarnya pangsa kategori   lapangan 
usaha pertanian dan pertambangan yang secara agregat menyumbang 52,60 
persen terhadap total PDRB Kabupaten Tabalong pada tahun 2021. Besarnya 
distribusi  lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ini 
karena didukung oleh adanya wilayah produsen komoditas pertambangan batu 
bara dan minyak bumi yang ada di Kabupaten Tabalong.

Gambar 4.2 Struktur Ekonomi di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 (Persen)

Ket: A. Pertanian, B. Pertambangan, C. Industri Pengolahan, D. Listrik dan Gas, E. Air, F. Kon-

struksi, G.Perdagangan besar dan eceran, H. Transportasi, I. Akomodasi dan Makan Minum, J. Infor-

masi, komunikasi, K. Jasa keuangan, L. Real Estate, M,N. Jasa Perusahaan, O. Adm Pemerintahan, P. 

Jasa Pendidikan, Q. Jasa Kesehatan, R,S,T,U. Jasa Lainnya

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Besarnya kontribusi pertambangan bagi PDRB Kabupaten Tabalong adalah 
hal yang wajar mengingat adanya perusahaan besar dibidang pertambangan 
dan penggalian yang beroperasi di wilayah ini, seperti PT Adaro Indonesia dan 
PT Pertamina. Kontribusi kategori pertambangan pada tahun 2020 adalah sebe-
sar 41,89 persen, meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 40,95 
persen. Namun, angka ini sudah mencapai hampir setengah dari keseluruhan 
total PDRB Kabupaten Tabalong. Hal ini menyebabkan setiap perubahan yang 
terjadi pada sektor pertambangan akan berpengaruh sangat signifikan terhadap 



Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 202240

PDRB total atau pertumbuhan ekonomi secara umum di Kabupaten Tabalong.

Selama jangka waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 tidak terlalu tampak 
perubahan pada struktur ekonomi Kabupaten Tabalong. Lapangan usaha per-
tambangan masih menjadi kontributor utama dari PDRB Kabupaten Tabalong, 
disusul lapangan usaha pertanian di posisi kedua tebesar. Kontributor terbesar 
ketiga adalah lapangan usaha perdagangan. Sejak 2020 lapangan usaha perda-
gangan  menggeser lapangan usaha industri pengolahan yang sebelumnya be-
rada diurutan ketiga. Kontribusi kedua kategori tersebut memang tidak berbeda 
jauh.  Menurunnya kontribusi industri pengolahan tidak terlepas dari adanya 
fenomena pandemi covid-19 yang mempengaruhi tidak hanya pengusaha kecil, 
tetapi juga perusahaan besar seperti industri pengolahan kelapa sawit, industri 
semen, dan industri pengolahan kayu. Data distribusi PDRB secara rinci dapat 
dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021 (Persen)

Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan 11,09 11,01 10,87 11,05 10,71

B Pertambangan dan 
Penggalian 45,76 44,31 42,46 40,95 41,89

C Industri Pengolahan 9,00 8,95 8,87 8,95 8,89

D Pengadaan Listrik dan 
Gas 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06

E Pengadaan Air 0,28 0,29 0,30 0,33 0,32

F Konstruksi 5,88 6,20 6,54 6,58 6,54

G
Perdagangan Besar dan 
Eceran, dan Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor

7,86 8,29 8,82 8,98 8,95

H Transportasi dan Pergu-
dangan 2,12 2,22 2,38 2,37 2,29

I Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 1,49 1,59 1,73 1,78 1,80

J Informasi dan Komu-
nikasi 4,05 4,31 4,59 4,95 4,98

K Jasa Keuangan 1,88 1,97 2,02 2,14 2,11

L Real Estate 1,20 1,23 1,31 1,40 1,38
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M,N Jasa Perusahaan 0,29 0,31 0,33 0,34 0,34

O
Administrasi Pemerin-
tahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib

4,10 4,14 4,24 4,40 4,13

P Jasa Pendidikan 3,56 3,66 3,89 4,02 3,90

Q Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 0,71 0,74 0,77 0,86 0,89

R,S,T,U Jasa lainnya 0,70 0,75 0,82 0,84 0,83

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut  Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Sektor kedua setelah pertambangan yang memiliki distribusi PDRB terbesar 
di Kabupaten Tabalong adalah sektor pertanian. Pada tahun 2021, persentase 
kontribusi sektor ini mencapai 10,71 persen, sedikit menurun jika dibandingkan 
tahun 2020. Hal ini disebabkan karena besarnya kontribusi suatu sektor tergan-
tung dengan kontribusi sektor lainnya, berbeda dengan angka pertumbuhan 
yang membandingkan nilai PDRB suatu sektor pada dua waktu yang berbeda. 

Mengingat peranan sektor pertambangan yang cenderung  menurun meski-
pun selalu berada di urutan pertama, penting bagi Kabupaten Tabalong untuk 
mulai berfokus pada sektor lain yang cukup menjanjikan sebagai alternatif tum-
puan ekonomi. Selain sektor pertanian, dua sektor lain yang memiliki distribusi 
PDRB yang juga cukup besar adalah sektor perdagangan dan sektor industri. 
Pada tahun 2021, distribusi sektor perdagangan adalah sebesar 8,95 persen 
dan sektor industri sebesar 8,89 persen. Sektor perdagangan menjadi sektor 
terbesar ketiga di Kabupaten Tabalong setelah menggeser sektor industri sejak 
tahun 2020. Besarnya kontribusi perdagangan salah satunya disebabkan oleh 
lokasi geografis Kabupaten Tabalong yang berbatasan dengan dua provinsi, yai-
tu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selain itu, adanya rencana 
pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dimanfaatkan 
untuk mengembangkan sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan di 
Kabupaten Tabalong. 

Struktur ekonomi juga dapat dilihat dengan pendekatan lain selain lapangan 
usaha, yaitu berupa kontribusi atau distribusi PDRB berdasarkan pengeluaran. 
Komponen pada PDRB pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran 
yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang/jasa. Rincian 
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komponen PDRB pengeluaran serta distribusinya di Kabupaten Tabalong dapat 
dilihat pada tabel di bawah.

Berdasarkan Tabel 4.4, komponen pengeluaran terbesar di Kabupaten Taba-
long pada tahun 2021 adalah ekspor neto (47,36 persen). Ekspor neto adalah 
selisih dari ekspor dengan impor. Selama tahun 2017 hingga tahun 2021, ekspor 
neto Kabupaten Tabalong selalu bernilai positif atau mengalami surplus, artinya 
arus barang/jasa ke luar lebih banyak dibandingkan arus masuk ke Kabupaten 
Tabalong. Sementara itu, komponen pengeluaran terbesar kedua di Kabupaten 
Tabalong selama tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah pengeluaran konsumsi 
rumah tangga, dengan kontribusi sebesar 27,87 persen pada tahun 2021.

Tabel 4.4 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Konsumsi Rumah Tangga 26,76 27,04 28,10 29,07 27,87

2. Konsumsi Lembaga Swasta 
Nirlaba 0,62 0,65 0,72 0,72 0,70

3. Konsumsi Pemerintah 8,69 8,81 8,77 8,80 8,66

4. Pembetukan Modal Tetap Bruto
14,08 14,51 15,37 16,04 15,33

5. Perubahan Inventori 0,99 1,84 0,24 0,06 0,08

6. Ekspor Neto 48,88 47,15 46,80 45,30 47,36

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021

4.3 PDRB Perkapita

Pembangunan tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi 
saja. Akan tetapi terdapat banyak dimensi yang dicakup dan target yang ingin 
dicapai dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi 
masyarakat. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator 
yang komprehensif karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakang-
inya.  Namun   demikian,  banyak literatur dan kajian akademik yang meng-
gunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel 
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PDRB per kapita. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan 
jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. 

Negara maju rata-rata memiliki PDB per kapita yang lebih besar diband-
ingkan dengan     negara    sedang     berkembang. Menurut klasifikasi World 
Bank yang telah diperbarui pada pertengahan tahun 2021, negara yang ber-
pendapatan per kapita kurang dari $1.046 dikategorikan sebagai negara ber-
pendapatan rendah. Sementara negara yang berpendapatan per kapita antara   
$1.046–$4.095     termasuk negara berpendapatan menengah bawah, negara 
yang memiliki pendapatan per kapita antara $4.096–$12.695 dikategorikan se-
bagai negara yang berpendapatan menengah tinggi dan negara yang memiliki 
pendapatan perkapita lebih  dari $12.695  termasuk negara berpendapatan per-
kapita tinggi. 

Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Tabalong  dapat dilihat pada 
Tabel 4.5. Selama tahun 2017–2019, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku  
Kabupaten Tabalong terus meningkat. Akan tetapi, dengan adanya pandemi 
Covid-19 terjadi penurunan PDRB per kapita menjadi  70,29 juta rupiah pada 
tahun 2020, kemudian meningkat lagi menjadi 74,95 juta rupiah pada tahun 
2021. Jumlah penduduk yang digunakan pada periode 2017–2021 ini merupa-
kan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 (2017 dan 2018), Supas 2015 (2019) 
dan proyeksi interim dari Sensus Penduduk tahun 2020 (2020 dan 2021). Jika 
dukur dalam USD, PDRB per kapita Tabalong masih termasuk dalam kategori 
berpendapatan menengah tinggi.

Dari sisi PDRB per kapita konstan, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten 
Tabalong tumbuh  dipercepat selama periode 2017–2019. Namun, pada tahun 
2020 pertumbuhan PDRB per kapita menurun menjadi negatif. Kemudian di ta-
hun 2021 kembali tumbuh positif.  Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika 
perekonomian Kabupaten Tabalong serta adanya pandemi Covid-19 dalam ku-
run waktu yang sama.
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Tabel 4.5  Perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021 (Persen)

Komponen 
Pengeluaran 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. PDRB Perkapita 
ADHB 65.606,26 69.054,69 72.056,89 70.292,90 74.951,00

2. PDRB Perkapita 
ADHK 55.964,54 57.220,22 58.886,08 57.372,57 58.221,40

Pertumbuhan 
PDRB Perkapita 

ADHK
2,21 2,24 2,91 (2,57) 1,48

      Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha 
Tahun 2017-2021
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INFLASI
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BAB	V	INFLASI

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum 
yang berlangsung secara terus menerus. Naiknya harga barang dan jasa terse-
but menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diar-
tikan sebagai penurunan daya jual mata uang suatu negara. 

Terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi per-
mintaan atau konsumsi masyarakat yang meningkat, maupun dari sisi supply 
yang diantaranya berhubungan dengan ketidaklancaran distribusi barang atau 
peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah. Perlunya pengen-
dalian inflasi didasari dengan pertimbangan bahwa ketidakstabilan inflasi atau 
inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus turun 
sehingga standar hidup ikut menurun. Inflasi yang tidak stabil juga akan mencip-
takan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.

Secara spesifik, kegunaan angka inflasi antara lain : 

A. Sebagai dasar untuk merumuskan kebijaksanaan pengambilan keputusan 
dan penetapan peraturan yang menyangkut harga, tarif, subsidi, rencana pro-
duksi/pengadaan barang dan lain sebagainya. 

B. Untuk indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (wage indexation). 

C. Untuk penyesuaian upah riil buruh oleh pimpinan perusahaan.

D. Untuk beberapa analisis ekonometri seperti: analisa pasar, analisa pen-
jualan atas barang-barang konsumen, dan lain-lain. 

E. Untuk penyesuaian nilai kontrak (contractual payment), dan ekskalasi nilai 
proyek (project escalation), penentuan target inflasi (inflation targeting), dan 
indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (budgeting index-
ation).
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 5.1 Indeks Harga Konsumen

Inflasi di Indonesia diukur menggunakan persentase perubahan Indeks Har-
ga Konsumen (IHK).  Secara konsep, IHK adalah suatu indeks yang menghitung 
rata-rata perubahan harga di tingkat konsumen dalam suatu periode dari suatu 
kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tang-
ga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggam-
barkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/
jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Pada penghitungan IHK, digunakan tahun dasar sebagai pembanding atau 
sebagai acuan nilai indeks 100. Mulai tahun 2020, pengukuran inflasi di Indone-
sia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100 setelah sebelumnya menggunakan 
tahun dasar 2012=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan 
IHK (2018=100) dibandingkan IHK (2012=100) antara lain adalah dari sisi cak-
upan dan klasifikasi pengelompokan komoditas. Perubahan ini didasarkan pada 
Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS yang merupakan 
salah satu sumber data penghitungan IHK. Pada tahun 2012, SBH dilaksanakan 
di 82 kota, sedangkan pada tahun 2018 SBH dilaksanakan di 90 kota. Adapun 
pengelompokan komoditas yang digunakan adalah berdasarkan The Classifica-
tion of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018 dibanding 
sebelumnya menggunakan COICOP 1999.  Secara nasional pengelompokan ko-
moditas untuk penghitungan IHK dan inflasi dibagi menjadi 11 kelompok:

• kelompok makanan, minuman, dan tembakau
• kelompok pakaian dan alas kaki
• kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya
• kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga
• kelompok kesehatan
• kelompok transportasi
• kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 
• kelompok rekreasi, olahraga dan budaya
• kelompok pendidikan
• kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran
• kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya

Dari 11 komoditas di atas, dihasilkan angka IHK umum Kota Tanjung per bu-
lan pada tahun 2021 seperti pada grafik berikut. 
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Gambar 5.1 Indeks Harga Konsumen Per Bulan di Kota Tanjung Tahun 2021

Sumber : kalsel.bps.go.id

Nilai IHK yang kurang dari 100 berarti tingkat harga (konsumen/eceran) pada 
periode berjalan lebih kecil dibanding tahun dasar. Sebaliknya, jika IHK lebih dari 
100 berarti tingkat harga (konsumen/eceran) pada periode berjalan lebih besar 
dibanding tahun dasar. Berdasarkan Gambar 3.1, secara umum IHK di Kota Tan-
jung berada pada skala lebih dari 100 dengan fluktuasi setiap bulannya selama 
tahun 2021. Perubahan IHK ini lah yang akan menghasilkan angka laju inflasi 
atau deflasi.

	5.2	Laju	Inflasi
Pada tahun 2021, secara umum di Kota Tanjung terjadi laju inflasi year-on-

year (persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK Desember 2021) 
sebesar 2,43 persen. Sementara itu, inflasi bulanan yang dialami Kota Tanjung 
sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.

Gambar 5.2  Laju Inflasi Bulanan di Kota Tanjung Tahun 2021 (Persen)

Sumber : kalsel.bps.go.id
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Berdasarkan Gambar 3.2, Kota Tanjung mengalami inflasi pada bulan Janu-
ari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember. 
Sementara itu, deflasi di Kota Tanjung pada tahun 2021 terjadi pada bulan April 
dan September. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu 0,45 pers-
en. Pada bulan ini, kelompok komoditas yang mengalami kenaikan tingkat har-
ga tertinggi adalah kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin 
Rumah Tangga yaitu sebesar 0,83 persen. 

Selama tahun 2021, deflasi paling besar terjadi pada bulan April, yaitu 0,07 
persen. Kelompok komoditas yang mengalami deflasi pada bulan April adalah 
kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,24 persen dan kelom-
pok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,14 persen. Komoditas yang 
mengalami perubahan harga dengan andil deflasi tertinggi, atau dengan kata 
lain termasuk dalam kelompok penahan inflasi adalah daging ayam ras, cabai 
rawit, bawang merah, kacang panjang, dan ketimun.

Gambar 5.3 Laju Inflasi Kota Tanjung Tahun 2017-2021 (Persen)

Sumber : Berita Resmi Statistik

Gambar 5.3. menunjukkan bahwa terjadi penurunan inflasi sejak tahun 
2017 hingga tahun 2021. Selama periode 2017 hingga 2021, inflasi paling kecil 
tercatat sebesar 2,05 persen pada tahun 2020. Sementara itu, inflasi di Kota 
Tanjung pada bulan Desember 2021 terjadi karena adanya peningkatan harga 
pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yakni sebesar 0,83 persen, 
kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,27 persen, kelompok Perumahan, Air, 
Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,08 persen, kelompok Perleng-



Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2022 51

kapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebear 0,98 persen, 
kelompok Kesehatan sebesar 0,67 persen, kelompok Transportasi sebesar 0,1 
persen, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,31 persen, kelom-
pok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,69 persen, dan 
kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,21 persen. Sementara 
itu untuk kelompok yang mengalami penurunan harga diantaranya: kelompok 
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,15 persen.
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KEMISKINAN DAN KETIMPA-
NGAN PENDAPATAN
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BAB	VI

Kemiskinan	&	Ketimpangan	
Pendapatan

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat mendasar yang terjadi 
di negara berkembang, khususnya Indonesia. Menurut (Nasikun, 2001), kemi-
skinan adalah suatu kedaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin ke-
langsungan hidup. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan didasarkan pada 
konsep basic need approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 
makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Permasalahan kemiskinan yang begitu komplek dan bersifat multidimen-
sional menjadi sebuah dorongan bagi pemerintah untuk melakukan upaya pen-
gentasan kemiskinan secara komprehensif (Natsir, 2008).  Pengentasan kondisi 
kemiskinan di Indonesia selalu menjadi tugas utama bagi pemerintah dalam up-
aya meminimalisir hambatan perkembangan pembangunan di Indonesia. Salah 
satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan ada-
lah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran ke-
miskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengam-
bil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. 

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan me-
menuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemi-
skinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 
kebutuhan dasar makan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 
Dengan kata lain, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-ra-
ta pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan 
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pendekatan kebutuhan dasar, beberapa indikator yang berkaitan dengan kemi-
skinan adalah sebagai berikut:

a. persentase penduduk miskin (Head Count Index/P0)

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1)

c. Indeks keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2)

6.1 Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan

Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan ditingkat ka-
bupaten/kota digunakan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Mod-
ul Konsumsi dan Pengeluaran. Dari survei tersebut diperoleh data yang rinci 
mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga baik dalam kuantitas maupun 
harga, dengan lebih dari 200 komoditi makanan dan lebih dari 100 komoditi 
non makanan. Komoditi makanan tersebut dapat dikonversi ke kalori, protein 
dan lemak sehingga bisa diperoleh data pengeluaran/konsumsi rumah tangga 
maupun konsumsi perkapita.

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah den-
gan cara menghitung Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan terdiri dari dua 
komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non 
Makanan (GKNM) yang dirumuskan sebagai berikut :

GK = GKM + GKNM
GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang 

disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu 
pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar 
makanan diwakili 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, 
telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, 
dan lain-lain). Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan 
dilakukan dengan menghitung rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut. Selan-
jutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2100 kilo kalori dengan mengalikan 
2100 terhadap harga implisist rata-rata kalori. 

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-ko-
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moditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan 
dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 
jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Nilai kebutu-
han minimum per komoditi/subkelompok dihitung dengan menggunakan suatu 
rasio pengeluaran komoditi/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran 
komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data SUSENAS modul konsumsi.

Tabel 6.1 Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tabalong Tahun 2016-2021

Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Garis kemiskinan (Rp/
kapita/ bulan)

430.129 446.765 463.980 531.180 542.800

Penduduk miskin 15.003 14.874 15.222 14.695 16.128

Persentase penduduk 
miskin (Po)

6,09 5,95 6,01 5,72 6,27

         Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Jika dilihat dari perkembangannya selama periode tahun 2017 hingga 2021, 
jumlah penduduk miskin relatif berfluktuasi dengan garis kemiskinan yang se-
makin meningkat. Pada tahun 2017, garis kemiskinan sebesar Rp 430.129 den-
gan penduduk miskin 6,09 persen atau sebesar 15.003 orang. Jumlah penduduk 
miskin mengalami penurunan pada tahun 2018 yang mana tingkat kemsikinan 
mencapai 5,92 persen atau terdapat sebanyak 14.874 penduduk miskin. Namun, 
pada tahun 2019, tingkat kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 6,01 persen 
dan menurun kembali pada tahun 2020 menjadi 5,72 persen. Tren penurunan 
ini tidak terjadi pada tahun 2020, akibat adanya pandemi Covid-19, persentase 
penduduk miskin di Kabupaten Tabalong meningkat menjadi 6,27 persen. Garis 
Kemiskinan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 542.800 dan terdapat 16.128 
penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan tersebut.

Peningkatan penduduk miskin yang terjadi di Kabupaten Tabalong juga ter-
jadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Peningkatan extreme poverty juga 
disampaikan oleh World Bank (2020b) bahwa kemiskinan ekstrem yang didefi-
nisikan sebagai ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal 
$ 1,90 per hari memiliki kemungkinan terpengaruh atau sekitar 9,1 – 9.4 pers-
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en populasi extreme poor dunia pada tahun 2021 mengalami krisis akibat pan-
demi. Sepeti yang diungkapkan oleh Sumner et al. (2020), World Bank (2005), 
Buheji et al. (2020) bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 dapat berakibat 
pada peningkatan kemiskinan global untuk pertama kalinya sejak tahun 1990. 
Dampak buruk dari adanya pandemi COVID-19 dapat mengembalikan tingkat 
kemiskinan seperti 30 tahun yang lalu, utamanya di negara berkembangIndeks 
Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

6.2 Indeks Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) merupakan ukuran 
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap 
garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata penge-
luaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sebaliknya, penurunan Indeks 
Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk 
miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan sehingga semakin mudah untuk 
menarik mereka agar keluar dari status penduduk miskin atau melampaui Garis 
Kemiskinan. Perkembangan indikator kemiskinan ini di Kabupaten Tabalong se-
lama periode tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

 Selama tahun 2017 hingga tahun 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan 
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(P1) di Kabupaten Tabalong juga mengalami fluktuasi sebagaimana tingkat ke-
miskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 2018 
yaitu dari 0,95 menjadi 1,17. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2019 dan 
2020, yaitu menjadi 1,04 dan kemudian 0,72. Berbeda halnya dengan tahun 
2021 terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan menjadi 1,08. Indeks 
ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin kadang 
mendekat dan kadang menjauh dari garis kemiskinan.  Penurunan yang terjadi 
pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengindikasikan bahwa rata-rata pengelu-
aran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan.

 Indikator kemiskinan lainnya, yaitu Indeks Keparahan Kemiskinan (Pov-
erty Severity Index/P2) adalah indikator yang memberikan gambaran mengenai 
penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks 
maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. 
Dengan kata lain, semakin tinggi angka indeks ini menunjukkan bahwa kesenjan-
gan pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar. Hal ini berarti tingkat 
pendapatan/pengeluaran antar penduduk miskin semakin bervariasi. Kondisi ini 
merupakan sesuatu yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk men-
gentaskan kemiskinan karena semakin bervariasinya pendapatan/pengelu-
aran mereka akan membutuhkan  upaya  dan  strategi  yang  lebih bervariasi 
bagi pemerintah untuk mengatasinya. Perkembangan indeks ini di Kabupaten 
Tabalong selama periode tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada gambar 
di bawah. Pola fluktuasi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selama tahun 2017 
hingga tahun 2021 hampir menyerupai Indeks Kedalaman Kemiskinan. 

Gambar 6.2 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021

                        

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
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6.3 Pengeluaran Per Kapita

Pentingnya  pembahasan  ketimpangan  bagi  pemerintah tentu saja terkait 
dengan besarnya peran pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang akan 
berdampak besar terhadap jalannya roda pembangunan. Informasi tentang ke-
timpangan di antara kelompok penduduk adalah sesuatu yang sangat berarti 
ketika pemerintah ingin mendesain program intervensi dalam kegiatan pemba-
ngunan.  Selain  itu,  mengukur  ketimpangan secara periodik juga akan sangat 
membantu dalam mengetahui sifat  dari  perubahan  ketimpangan  itu  sendiri.  
Diantaranya, kelompok-kelompok mana yang banyak mengalami perubahan da-
lam  distribusi  pendapatan  sebagai  akibat  dari  kebijakan ekonomi dan juga 
sektor-sektor ekonomi mana yang mengalami perubahan  ketimpangan  yang  
signifikan  sebagai  akibat  dari kebijakan ekonomi yang dijalankan.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan distribu-
si pendapatan adalah Gini Ratio. Sebagai pendekatan terhadap pendapatan, 
penghitungan Gini Ratio di Indonesia menggunakan data pengeluaran yang 
sumber utamanya berasal dari Survei Ekonomi Sosial Nasional atau Susenas. 
Gini Ratio atau koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kur-
va pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel 
tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang me-
wakili persentase kumulatif penduduk.

Secara umum, data pengeluaran dibedakan menurut kelompok makanan 
dan bukan makanan. Beberapa komoditas yang termasuk dalam kelompok 
makanan diantaranya adalah padi-padian, umbi-umbian, daging, minyak dan 
kelapa, bahan minuman, makanan dan minuman jadi, dan rokok. Sementara itu, 
beberapa komoditas dalam kelompok non makanan diantaranya adalah peru-
mahan dan fasilitas rumah tangga, komoditas tahan lama, dan keperluan pesta 
dan upacara/kenduri. 
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Tabel 6.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok di Kabupaten Tabalong Ta-

hun 2017-2021 (Rupiah)

Kelompok 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Makanan 680.672 610.941 709.699 800.740 694.493

Non 
Makanan 528.549 514.122 602.771 806.924 643.162

Total 1.209.221 1.125.063 1.312.470 1.607.664 1.337.655

          Sumber: Susenas  

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk kon-
sumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pem-
belian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggo-
ta rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan Tabel 6.1, dapat 
dilihat bahwa selama tahun 2017 hingga tahun 2019 pengeluaran untuk kon-
sumsi makanan di Kabupaten Tabalong lebih besar dibandingkan konsumsi non 
makanan. Hal yang sama terjadi pada tahun 2021, pengeluaran untuk makanan 
lebih besar daripada non makanan. Sementara itu, pada tahun 2020 pengelu-
aran rata-rata per kapita sebulan lebih didominasi oleh konsumsi non makanan. 
Lebih jelasnya, perkembangan struktur pengeluaran di Kabupaten Tabalong 
dapat dilihat pada Gambar 6.1 di bawah ini.

Gambar 6.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Tahun 2017-2021

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
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 Pada tahun 2021, persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di 
Kabupaten Tabalong untuk kelompok makanan adalah 51,92 persen, sedangkan 
untuk kelompok non makanan adalah sebesar 48,08 persen. Komposisi pengel-
uaran rumah tangga ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahter-
aan ekonomi penduduk secara umum. Semakin rendah persentase pengeluaran 
untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik tingkat 
kesejahteraan. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi akan 
menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi non makanan 
sebagai usaha perbaikan kualitas hidup, seperti biaya sandang, pendidikan, kes-
ehatan, ataupun tabungan di hari tua. Jika rumah tangga memiliki persentase 
pengeluaran untuk makanan lebih tinggi daripada konsumsi non makanan maka 
dapat dikatakan rumah tangga (Arida et al., 2015).

6.4	Gini	Ratio

Peningkatan pendapatan atau pengeluaran idealnya diikuti dengan pemer-
ataan agar kesejahteraan sebagai hasil pembangunan dapat dinikmati secara 
merata oleh masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan gambaran tentang 
pemerataan atau terjadi ketimpangan pembagian pendapatan yang dihasil-
kan dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Besar kecilnya pendapatan yang 
diterima oleh seseorang dipengaruhi oleh kepemilikan faktor-faktor produksi. 
Besaran balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor ekonomi seperti keahlian, 
modal dan tanah, serta investasi akan berbeda satu sama lain.  Koefisien Gini 
(Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk 
mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh. 

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai angka Gini 
Ratio (GR) mengindikasikan bahwa ketimpangan semakin tinggi, sehingga Gini 
Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerata-
an distribusi pendapatan antar penduduk. Pengelompokan nilai koefisien Gini 
dibedakan menjadi 5 kelompok:
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GR = 0  : Pemerataan Sempurna
0 < GR < 0,3 : Ketimpangan Rendah
0,3 ≤ GR ≤ 0,5 : Ketimpangan Sedang
0,5 < GR < 1 : Ketimpangan Tinggi
GR = 1  : Ketimpangan Sempurna 

Gambar 6.2 Angka Gini Ratio Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021

Sumber: Susenas  
Pada tahun 2017-2021, ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Ta-

balong masih dalam kategori ketimpangan sedang. Jika dibandingkan dengan 
Provinsi Kalimatan Selatan, selama kurun waktu 2017 hingga 2019 nilai indeks 
Gini Ratio Kabupaten Tabalong selalu lebih rendah, tetapi pada tahun 2020 Gini 
Ratio Kabupaten Tabalong naik melampaui Provinsi Kalimantan Selatan yang be-
rada di angka 0,332. Angka Gini Ratio Kabupaten Tabalong tahun 2020 adalah 
sebesar 0,346, tertinggi selama kurun tahun 2017 hingga tahun 2021. Namun, 
baik Kabupaten Tabalong maupun Provinsi Kalimantan Selatan sama-sama be-
rada di tingkat ketimpangan sedang. Kemudian terjadi penurunan kembali pada 
tahun 2021, menjadi 0,288 yang mana gini ratio pada tahun ini menjadi gini 
ratio terendah sepanjang 2017-2021. Nilai gini ratio pada tahun 2021 masuk 
dalam kategori ketimpangan rendah.
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6.5Kriteri Bank Dunia

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitun-
gan Gini Ratio baru menggambarkan tingkat pendapatan secara global. Untuk 
menggambarkan pemerataan dengan lebih jelas, terdapat ukuran yang dikem-
bangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia (World Bank) dan Lembaga Studi 
Pembangunan Universitas Sussex, yaitu indikator yang disebut relative inequal-
ity atau biasa disebut dengan kriteria bank dunia dan diartikan  sebagai  ketim-
pangan  dalam  distribusi  pendapatan  yang diterima oleh berbagai golongan 
masyarakat.

Ukuran ketimpangan  pendapatan  dengan  menggunakan  kriteria  Bank  Dun-
ia  didasarkan pada pangsa pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk 
berpendapatan rendah. Penduduk diurutkan menurut besarnya pendapatan 
yang diterima dari yang terendah ke yang tertinggi. Pangsa pendapatan yang 
diterima oleh 40 persen penduduk lapis rendah ini yang akan menjadi pato-
kan ukuran ketimpangan pendapatan. Kriteria Bank Dunia ini membagi  jumlah  
penduduk  ke  dalam  tiga  kelompok,  yakni 20  persen  penduduk berpendapa-
tan tinggi, 40 persen berpendapatan menengah, dan 40 persen berpendapatan 
rendah. Kelompok pertama adalah bagian dari penduduk terkaya dan kelompok 
ketiga adalah bagian dari populasi termiskin. Kelompok kedua sering dikatakan 
sebagai masyarakat kelas menengah.

Pengelompokkan tingkat ketimpangan pada kriteria Bank Dunia atau rela-
tive inequality adalah: 

•	 High inequality (ketimpangan pendapatan tinggi/parah), jika 40 persen 
penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen 
dari total pendapatan penduduk.

•	 Moderate inequality (ketimpangan pendapatan menengah/sedang), 
jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 
12 sampai 17 persen dari total pendapatan penduduk.

•	 Low inequality (ketimpangan pendapatan rendah), jika 40 persen  pen-
duduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari 
total pendapatan penduduk.
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Gambar 6.3 Distribusi Pengeluaran per Kapita Menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Tabalong 

Tahun 2017-2021 (Persen)

Sumber : Susenas 

Seperti yang sudah disebutkan di awal, perhitungan yang berkaitan dengan 
ketimpangan pendapatan di Indonesia biasa didekati dengan data pengeluaran. 
Berdasarkan Gambar 6.3 di atas, secara umum tingkat kesenjangan distribusi 
pendapatan di Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 den-
gan mengikuti kriteria Bank Dunia adalah tergolong relatif rendah (low inequal-
ity). Hal ini ditunjukkan oleh kelompok 40 persen dari penduduk berpendapa-
tan rendah dapat menikmati pendapatan antara lebih dari 17 persen dari total 
pendapatan penduduk Kabupaten Tabalong pada kurun waktu tersebut.

Apabila dilihat dari data yang ada pada gambar 6.3, kelompok pengeluaran 
20 persen tertinggi di Kabupaten Tabalong memiliki distribusi terbesar selama 
tahun 2017 hingga 2021, kecuali pada tahun 2019 yang mana kelompok 40 pers-
en menengah memiliki distribusi sedikit lebih besar yaitu 39,57 persen. Pada 
tahun 2021, kelompok pengeluaran 20 persen tertinggi mengalami penurunan 
persentase menjadi 39,36 persen dari yang sebelumnya 43,02 persen pada 
tahun 2020. Sementara itu, kelompok pengeluaran 40 persen terbawah men-
galami kenaikan menjadi 21,22 persen pada tahun 2021 dari 20,05 persen pada 
tahun sebelumnya.
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INDEKS PEMBANGUNAN MA-
NUSIA
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BAB	VII

PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan adalah sebuah proses untuk menuju sebuah capaian yang 
lebih baik dari sebelumnya. Jika dikaji secara mendalam, proses pembangunan 
yang paling mendasar adalah membangun manusia, karena dibelahan dunia 
manapun pembangunan selalu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, 
serta harkat dan martabat manusia sebagai objek pembangunan.

Layaknya kinerja pembangunan dari sisi ekonomi maupun sosial, pemba-
ngunan manusia juga membutuhkan sebuah indikator yang dapat menilai ke-
berhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Terkait hal ini, 
sejak lama telah diperkenalkan berbagai indikator pembanding. Indikator yang 
dikembangkan adalah berupa indikator gabungan (komposit) yang tersusun dari 
beberapa indikator tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

7.1 Komponen IPM

Sejak dikembangkan dalam suatu kesempatan bersama antara BPS dan 
United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pemba-
ngunan, Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator pemban-
gunan yang penting di Indonesia. Pada tingkat internasional, IPM bahkan dipa-
kai sebagai tolok ukur kemajuan yang telah dicapai oleh suatu negara setelah 
dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tingkat nasional, IPM digunakan 
sebagai tolok ukur antarprovinsi hingga antar kabupaten/kota.

IPM memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, 
dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indikator tersendiri 
yang digunakan untuk menghitung angka IPM secara empiris. Secara konseptu-
al IPM adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 



Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 202270

indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak. Da-
lam sejarahnya, telah terjadi perubahan penghitungan IPM dari metode lama 
ke metode baru. Perbandingan dua metode tersebut dapat dilihat pada tabel 
berikut.

Tabel 7.1 Perbandingan Metode Lama dan Baru Indeks Pembangunan Manusia

Dimensi
Metode Lama Metode Baru

UNDP BPS UNDP BPS

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

Kesehatan Angka hara-
pan hidup (e0)

Angka hara-
pan hidup (e0)

Angka hara-
pan hidup 
(e0)

Angka harapan 
hidup (e0)

Pengetahuan

1. Angka 
melek 
huruf

1. Angka 
melek 
huruf

1. Harapan 
Lama 
Sekolah

1. Harapan 
Lama Sekolah

2. Kombinasi 
APK

2. Rata-Rata 
Lama 
Sekolah

2. Rata-Rata 
Lama 
Sekolah

2. Rata-Rata 
Lama Sekolah

Standar Hid-
up Layak

PDB per kapi-
ta (PPP US$)

Pengeluaran 
per kapita 
disesuaikan

PNB per 
kapita (PPP 
US$)

Pengeluaran per 
kapita dise-
suaikan

Agregasi 

Rata-rata Hitung IPM =

 (I_kesehatan+I_pengetahuan+I_(daya beli))

                                     3

Rata-rata Ukur IPM = 

Sumber : BPS 

Tahap pertama dari penghitungan IPM adalah menghitung indeks mas-
ing-masing dimensi atau komponen. 

1. Dimensi Kesehatan

Indikator yang digunakan pada dimensi kesehatan adalah Angka Harapan 
Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun 
yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi angka hara-
pan hidup bayi yang baru lahir mengindikasikan semakin tinggi pula derajat kes-
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ehatan penduduk. Indikator ini dihitung dengan cara tidak langsung (indirect 
estimation) dengan paket program Micro Computer Program for Demografic 
Analysis (MCPDA) atau Mortpack. Adapun sumber data yang digunakan di Indo-
nesia adalah Sensus Penduduk dan proyeksi penduduk.

Indeks angka harapan hidup dihitung dengan rumus berikut.

2.    Dimensi Pengetahuan

Dengan metode penghitungan baru, dimensi pengetahuan diukur dengan 
angka harapan lama sekolah (HLS) atau expected years of schooling (EYS) dan 
rata-rata lama sekolah (RLS) atau mean years of schooling (MYS). Kedua indika-
tor ini dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas KOR).  

 Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 
25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak 
termasuk tahun yang mengulang). RLS dapat mengindikasikan tingginya 
jenjang pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Indikator 
ini bersumber data dari Susenas KOR, dengan asumsi dalam kondisi nor-
mal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Indeks rata-rata 
lama sekolah dihitung dengan rumus berikut.

 Angka harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) 
yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas pada 
masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti 

kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. 



Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 202272

Rumus untuk menghitung HLS adalah:

Keterangan :

HLSt
a  : Harapan Lama Sekolah pada usia a di tahun t

Et
i   : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

Pt
i
    : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i   : Usia (a, a+1, …, n)

FK   : Faktor koreksi pesantren

Selanjutnya, indeks harapan lama sekolah dapat dihitung dengan rumus di 
bawah ini.

Indeks komponen pengetahuan atau pendidikan adalah rata-rata dari indeks 
HLS dan indeks RLS, atau dituliskan dengan rumus berikut.

3.   Dimensi Standar Hidup Layak

Indikator pada dimensi standar hidup layak yang digunakan untuk meng-
hitung IPM adalah pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini 
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juga berkaitan dengan konsep daya beli (purchasing power parity/PPP) yaitu 
kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang 
maupun jasa. Semakin rendah daya beli masyarakat maka semakin rendah pula 
kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa. Untuk menen-
tukan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, perlu dihitung terlebih da-
hulu paritas daya beli atau daya beli untuk setiap unit barang dengan rumus di 
bawah ini.

Keterangan :

pik : Harga komoditas i di Jakarta Selatan

pij : Harga komoditas i di kab/kota j

m : Jumlah komoditas

Pada metode lama terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam meng-
hitung PPP, sedangkan pada metode baru terpilih sebanyak 96 komoditas den-
gan pertimbangan share 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 
persen pada tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012. Total 96 ko-
moditas yang digunakan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu makanan seban-
yak 66 komoditas dan non makanan sebanyak 30 komoditas.

Kemudian, untuk menghitung indeks dari dimensi standar hidup layak dapat 
digunakan rumus berikut.

Pada setiap indikator yang sudah dijelaskan di atas terdapat nilai maksimum 
dan nilai minimum yang dapat dilihat pada Tabel 7.2 di bawah ini.
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Tabel 7.2 Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator IPM

Indikator Satuan Minimum Maksimum

(1) (2) (4) (6)

Angka Harapan Hidup Tahun 20 85

Harapan Lama Sekolah Tahun 0 18

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 0 15

Pengeluaran per kapita 
disesuaikan Rupiah 1.007.436* 26.572.352** 

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) 

yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akh-

ir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan di Jakarta Selatan tahun 2025

Sumber : BPS 

Setelah menghitung indeks dari setiap dimensi atau komponen, tahap selan-
jutnya dalam penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata geometri dengan 
rumus berikut.

7.2 Perkembangan IPM

Konsep Pembangunan manusia yang dikembangkan oleh PBB menetapkan 
peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100 dengan kategori 
tertentu yang dapat dilihat pada Tabel 7.3. Pengkategorian ini bertujuan untuk 
mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama 
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dalam dalam hal capaian pembangunan manusia.

Tabel 7.3 Skala Kategori IPM

Skala	kinerja	IPM Kategori

(1) (2)

IPM ≥ 80 Sangat Tinggi

70 ≤ IPM < 80 Tinggi

60 ≤ IPM < 70 Sedang

IPM < 60,00 Rendah

Sumber: BPS 

Perkembangan IPM di Kabupaten Tabalong beserta indikatornya selama ta-
hun 2017 hingga tahun 2021 dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 7.4 IPM Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Umur Harapan 
Hidup Saat Lahir 
(Tahun)

69,65 70,12 70,33 70,44 70,57

Harapan Lama 
Sekolah (Tahun) 12,47 12,53 12,59 12,72 12,89

Rata-Rata Lama 
Sekolah (Tahun) 8,56 8,57 8,78 9,10 9,11

Pengeluaran riil 
per kapita (Ribu 
Rupiah)

10.977 11.227 11.476 11.283 11.470

Indeks Pembangu-
nan Manusia 70,76 71,14 71,78 72,19 72,60

Sumber : BPS
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Selama periode tahun 2017 hingga 2021, IPM Kabupaten Tabalong terus 
mengalami kenaikan hingga mencapai angka 72,60 pada tahun 2021. Selain itu, 
komponen pendidikan yang ditunjukkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah 
(HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) juga terus meningkat selama periode 
tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2021, HLS Kabupaten Tabalong adalah se-
besar 12,89 tahun, sedangkan RLS Kabupaten Tabalong pada tahun yang sama 
adalah sebesar 9,11 tahun. Sementara itu, indikator Umur Harapan Hidup Saat 
Lahir sebagai komponen kesehatan juga mengalami trend naik selama periode 
2017 hingga 2021. Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Tabalong pada 
tahun 2021 adalah 70,57 tahun. Indikator pengeluaran riil per kapita tahun 2021 
mengalami kenaikan menjadi 11,470 juta rupiah dari sebelumnya 11,283 juta 
rupiah pada tahun 2020.

Gambar 7.1 Perbandingan IPM Kabupaten Tabalong dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan 

Indonesia Tahun 2017-2021

Sumber : BPS 

Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Tabalong adalah sebesar 72,60 yang mana 
lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan IPM sebesar 71,28. Jika di-
lihat dari angka ini, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong berada 
dalam kategori pembangunan manusia tinggi yaitu dikisaran angka IPM antara 
70-80. IPM Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 ini juga melampaui IPM Nasi-
onal yang bernilai 71,94. 

Jika dibandingkan antarkabupaten/kota, Kabupaten Tabalong menempati 
peringkat ke-tiga IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kota Ban-
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jarbaru dan Kota Banjarmasin selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kabupat-
en Tabalong juga menjadi salah satu dari 3 kabupaten/kota yang memiliki ang-
ka IPM lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel 7.5 di 
bawah ini menyajikan IPM setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan 
beserta peringkatnya selama tahun 2017 hingga tahun 2021. 

Tabel 7.5 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan  Tahun 2017-2021

Kabupaten/

kota

2017 2018 2019 2020 2021

IPM Rank IPM Rank IPM Rank IPM Rank IPM Rank

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Tanah Laut 68,00 6 68,49 6 69,04 6 69,38 6 69,87 7

Kotabaru 67,79 8 68,32 8 68,95 7 68,86 8 69,13 9

Banjar 67,77 10 68,32 9 68,94 8 69,18 7 69,89 6

Barito 
Kuala 64,93 12 65,91 12 66,24 12 66,22 12 66,64 12

Tapin 68,70 5 69,53 5 70,13 5 70,11 5 70,31 5

Hulu Sungai 
Selatan 67,80 7 68,41 7 68,80 9 68,85 9 69,21 8

Hulu Sungai 
Tengah 67,78 9 68,32 10 68,80 10 68,84 10 69,05 11

Hulu Sungai 
Utara 64,21 13 65,06 13 65,49 13 65,59 13 66,12 13

Tabalong 70,76 3 71,14 3 71,78 3 72,19 3 72,60 3

Tanah 
Bumbu 69,12 4 70,05 4 70,50 4 70,71 4 71,00 4

Balangan 67,25 11 67,88 11 68,39 11 68,82 11 69,11 10

Banjarma-
sin 76,46 2 76,83 2 77,16 2 77,10 2 77,57 2

Banjarbaru 78,32 1 78,83 1 79,22 1 79,10 1 79,26 1

Kalimantan 
Selatan 69,65 22 70,17 22 70,72 21 70,91 21 71,28 20

Sumber : BPS
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